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Tiesitkö, että Saimaa 
on Suomen suurin ja 

Euroopan neljänneksi 
suurin järvi? 

S U O M I

Tiesitkö, että Saimaan vesissä ui
yksi maailman harvinaisimmista
hyljelajeista, saimaannorppa?

JOENSUU

LAPPEENRANTA

MIKKELI

KUOPIO

SAVONLINNA

Neljän maakunnan
alueella on
53 kuntaa

ja asukkaita
yhteensä
674 408.



Q1 Miksi kaupunkinne 
haluaa osallistua kilpailuun 
nimityksestä Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi?
Haluamme Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupun-
giksi, koska olemme ilmiömäisiä. Täällä asuvat ihmiset, 
savolaiset ja karjalaiset, tunnetaan lupsakkuudestaan, 
vieraanvaraisuudestaan, avoimuudestaan ja sinnikkyy-
destään. Kulttuuripääkaupunkivuonna jaamme tämän 
itäiseksi iloksi kutsumamme elämänasenteen koko 
Euroopan kanssa. 

Mielestämme Itä-Suomi ja Saimaa on maailman 
paras paikka asua ja elää. Veden voima on jääkaudesta 
saakka muovannut maisemia sekä tuonut alueen ihmi-
sille uskallusta ja rouheutta. Se on opettanut arvosta-
maan luontoa ja ohjannut ihmiset mieluisille kotipaikoille 
rakentamaan kyliä, taajamia ja kaupunkeja. Vedestä 
on syntynyt vahva alusta itäsuomalaiselle taiteelle ja 
maailmaa valloittaville innovaatioille. 

Saimaan vesistö yhdistää sen rantojen neljää 
maakuntaa Etelä- ja Pohjois-Savoa sekä Etelä-ja 
Pohjois-Karjalaa, alueen kaupunkeja, kuntia, kyliä ja 
ennen kaikkea ihmisiä. Saimaa-ilmiö2026 lujittaa neljän 
maakunnan asukkaiden yhteenkuuluvuutta, osallisuutta 
ja identiteettiä. Se luo uutta toivoa ja antaa tulevaisuuden 
uskoa. Kuten 6 000 vuotta sitten, kun Vuoksi puhkaisi 
uuden lasku-uoman Imatran kohdalla Saimaasta Laatok-
kaan, raivaa Saimaa-ilmiö2026 veden voimalla esteitä 
Järvi-Suomen uuden kukoistuksen tieltä. Saimaa-
ilmiö2026 avaa silmämme arvostamaan juuriamme, 
ainutlaatuista kansanperinnettämme, kulttuuriamme, 
kansanmusiikkiamme, ruokakulttuuriamme ja murtei-
tamme, sekä rakentamaan niiden varaan uutta ja inno-
vatiivista. Haluamme näyttää tämän rikkautemme koko 
Euroopalle. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeen toimintamalli, 
yhdistävät sillat, kokoaa Saimaan asukkaat yhteen 
rakentamaan uutta huomista. Sillat ovat kohtauspaik-
koja, joiden vaikutukset näkyvät kulttuurin rikkautena. 
Savonlinna rakentaa yhdessä Saimaan neljän maakunnan 
pääkaupungin, Mikkelin, Lappeenrannan, Kuopion ja 
Joensuun, kanssa rakentaa uuden toimintatavan, joka 
vahvistaa koko Järvi-Suomea. Tästä toimintatavasta 
tulee kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen osa neljän 
maakunnan arkea. 

Yhdistävät sillat ylittävät myös Suomen ja Venäjän 
välisen valtakunnanrajan. Saimaan etelärannalta on 
Pietarin metropoliin vain parisataa kilometriä. Saimaan 
kaupungeilla ja kunnilla on jatkuvasti erilaisia yhteistyö-
projekteja venäläisten partnereiden kanssa, matkus-
tamme usein Venäjälle ja venäläiset puolestaan tulevat 
Saimaalle nauttimaan puhtaasta järviluonnosta, rauhasta 
ja hiljaisuudesta. Osana kulttuuripääkaupunkihanketta 
haluamme kertoa Euroopalle ja muulle maailmalle tästä 
ihmisten välisestä mutkattomasta vuorovaikutuksesta.

Saimaa-ilmiö2026 lisää Saimaan rannalla asuvien 
ja siellä vapaa-aikaansa viettävien ihmisten hyvin-
vointia ja vahvistaa yksilön identiteettiä tulevaisuuden 
haasteissa. Saimaa-ilmiö2026 edesauttaa kulttuurisen 
kestävyyden toteutumista. Lisäämme taiteen, tieteen 
ja kulttuurin avulla ihmisten vuoropuhelua, ymmärrystä 
ja moniarvoisuutta sekä pysäytämme arvojen pola-
risoitumisen. Edistämme kestävää kehitystä, olemme 
vastuullisia ja tiedostamme ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset luontoon. Haluamme, että matkailussa otetaan 
huomioon Saimaan herkän ympäristön kantokyky, minkä 
havainnollistamiseksi Etelä-Savossa on ensimmäisenä 
maakuntana Suomessa laskettu matkailun hiilijalanjälki 
vuosina 2017–2019. Me kaikki tiedämme, että koko 
maailma, Eurooppa ja Suomi ovat seuraavien kymmenen 
vuoden aikana suurten muutosten edessä, joten nyt on 
toiminnan aika.

Itä-Suomen tämän päivän yhteisiä haasteita ovat 
alueiden erilaistuminen sekä ihmisten syrjäytyminen 
ja yksinäisyys. Haasteena ovat Euroopan syrjäseu-
duille yhteiset rakenteelliset ongelmat: nuoret muut-
tavat pois ja syntyvyys laskee, vanhusväestön määrä 
kasvaa ja maaseutu tyhjenee, työttömyys on pysyvää, 
mutta samaan aikaan on pulaa osaajista. Esimerkiksi 
vielä vuonna 2011 Savonlinnassa syntyi 304 lasta mutta 
vuonna 2019 enää 160. Kaupungistuminen jatkaa 
vääjäämätöntä etenemistään, vaikka signaaleja maalle-
muuton lisääntymisestä ja etätyön yleistymisestä onkin 
nähtävissä. Kevään 2020 COVID-19-pandemian enna-
koidaan lisäävän tulevaisuudessa maaseudun ja pienten 
kaupunkien houkuttelevuutta asuinpaikkana. Kulttuurista 
voi tässä tilanteessa tulla talouden uusi veturi.  

Savonlinna ja Itä-Suomi tarvitsevat Euroopan kult-
tuuripääkaupunkistatuksen vahvistamaan koko alueen 
taloudellista ja sosiaalista veto- ja pitovoimaa. Nimitys 
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kasvattaa Savonlinnan 
ja Järvi-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia ja houkuttelee 
uusia ihmisiä muuttamaan Saimaan rannoille. Se tukee 
luovien alojen toimintaedellytyksiä, vahvistaa työllisyyttä, 
synnyttää uusia yrityksiä sekä lisää kestävää ja ympäri-
vuotista matkailua. 

Saimaan karttakuva on sininen ja vihreä, ja sitä 
halkovat historian ja kulttuurin monisyiset reitit. Järvi-
suomalaisuus on ainutlaatuinen sekoitus vettä, metsää, 
historiaa, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä, suomalaisuuden 
ydintä ja kansainvälistä kiinnostusta. Uusi on ollut täällä 
aina tervetullutta. Kulttuuripääkaupunkihanke nostaa 
Saimaa-ilmiö2026:n alueen kiinnostavammaksi ja erityi-
semmäksi kuin koskaan. Euroopan vuoden 2026 kulttuu-
ripääkaupunkina Savonlinna ja Saimaa kertovat uuden 
menestystarinansa koko maailmalle.  
  

Nyt alkaa Saimaan vuosikymmen!  
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Tiesitkö, että vuonna 1639 
perustetulla Savonlinnalla on 

6 000 km rantaviivaa – eli enemmän 
kuin Espanjalla? 

Tiesitkö, että Wall Street 
Journal listasi Saimaan 

yhdeksi maailman 
viidestä upeimmasta 
järvialueesta vuonna 

2014? 

1400-luvulla rakennettu Olavinlinna
on Saimaa-ilmiön peruskivi.

Olavinlinna at Night (2005)  Kuva: Esko Ikonen / Savonlinnan Oopperajuhlat Saimaa-ilmiö   |    54   |   Saimaa-ilmiö
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Tiesitkö,  
että Saimaalla vierailee 

vuosittain useita miljoonia 
matkailijoita? 

 Telttasauna Saimaan rannalla. 
Kuva: Mikko Nikkinen / gosaimaa.com
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Q2 Aikooko kaupunkinne 
ottaa ympäröivän alueen 
mukaan toimintaan? 
Perustele tämä valinta.
Saimaa-ilmiö2026 on alusta alkaen ollut neljän 
maakunnan, Etelä- Ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja 
Pohjois-Karjalan, ja niiden pääkaupunkien, Mikkelin, 
Lappeenrannan, Kuopion ja Joensuun, sekä Savonlinnan 
yhteinen hanke. Saimaa-ilmiön synty ja lähtöasetelma on 
ilmiömäinen. Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelman 
historiassa on todennäköisesti ensimmäinen kerta, 
kun alueen isot kaupungit tukevat kaikkein pienintä 
kaupunkia kulttuuripääkaupungiksi.

Saimaa-ilmiö2026 alueen yhteinen nimittäjä on 
Saimaa, kuten nimestäkin kuulee. Siihen kuuluvat sekä 
alueelle kasvaneet modernit kaupunkikeskukset että villi 
erämaaluonto, joka ulottuu Euroopan Unionin itäisim-
mälle rajavyöhykkeelle. Savonlinna on alueen vanhin 
kaupunki, joka sijaitsee keskellä Saimaan järviallasta. 
Saimaa-ilmiö2026:n pääteemat veden voimalla, yhtei-
sillä silloilla ja itäisellä ilolla nousevat sananmukaisesti 
Saimaasta.

Koko Saimaan alue tulee hyötymään kulttuuripää-
kaupunkihankkeesta. Se tarjoaa tilaisuuden rakentaa 
uudenlaisia yhteistyötapoja, lähentää neljän maakunnan 
asukkaita ja luoda toimivia, kaikenlaiset rajat ylittäviä 
verkostoja. Kulttuuriekosysteemi lujittuu, ympärivuo-
tinen kestävä matkailu kasvaa sekä alueen asukkaiden 
ja vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus omasta kotiseudusta 
saa uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä. 

Savonlinna kulttuuripääkaupunkivuoden hakijana 
on synnyttänyt positiivista keskustelua koko alueella. 
Hanke on kannustanut kaupunkeja tekemään yhteistyötä 

yhteisen tavoitteen eteen. Saimaa-ilmiö2026 on lisännyt 
kaupunkien keskinäistä luottamusta ja herättänyt halun 
puhaltaa yhteen hiileen. Hanketta toteuttamaan on 
muodostettu Sillanrakentajat-valmistelutiimi, johon 
maakuntien liitot ja keskuskaupungit ovat nimenneet 
edustajansa. Tämä hakukirja on laadittu yhdessä Sillan-
rakentajien ja hankkeen kahden koordinaattorin kanssa. 
Itä-Suomen yliopisto on tuottanut hakukirjaa varten 
asiantuntija-aineistoa. 

Saimaa-ilmiö2026:n lähettiläitä kutsutaan Sytyt-
täjiksi. Ilmiömäiset kolme Sytyttäjää ovat kiertäneet 
maakuntien alueella kertoen kulttuuripääkaupunkihank-
keesta.  Sytyttäjillä on vahvat siteet Saimaalle, ja he ovat 
kukin omalla tavallaan aitoja itäsuomalaisia ihmisiä, jotka 
ovat sitoutuneet Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseen.

Saimaa-ilmiö2026 on saanut innostuneen vastaan-
oton neljän maakunnan asukkailta. Hanke on järjestänyt 
kulttuuripääkaupunkivuoden ideoimiseksi kymmeniä 
tilaisuuksia eri puolilla Itä-Suomea ja yli 20 työpajaa 
Savonlinnassa, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, 
Lappeenrannassa ja Imatralla. Ne ovat tavoittaneet toista 
tuhatta ihmistä. Tilaisuuksissa on pohdittu Saimaan 
alueen kulttuurisia erityispiirteitä, ideoitu tapahtumia ja 
mietitty, miten alavireisyys käännetään positiiviseksi ajat-
teluksi ja toiminnaksi. Tapahtumien ja työpajojen osallis-
tujat ovat innostaneet ja rohkaisseet Saimaa-ilmiö2026:n 
projektiorganisaatiota jatkamaan eteenpäin. 

Saimaa-ilmiö2026 on näkynyt laajasti sekä valta-
kunnallisessa että paikallisessa mediassa. Maakuntien 

sanomalehdet ovat julkaisseet hanketta tukevia kirjoi-
tuksia ja kannanottoja, myös pääkirjoitussivuillaan. 
Lisäksi Saimaa-ilmiö2026 viestii aktiivisesti kotisivuillaan 
sekä Facebook-profiilissaan että Instagram- ja Twit-
ter-tileillään, ja hankkeelle on suunniteltu oma viestintä- 
ja promootiomateriaali. Viestintää koordinoi mukana 
olevien organisaatioiden viestijöiden tiimi.

Vaikka Järvi-Suomessa on aikaisemminkin tehty 
maakunta- ja kaupunkirajat ylittävää yhteistyötä, 
Saimaa-ilmiö2026 on koonnut ihmiset yhteen uudella 
tavalla. Saimaa-ilmiö jalkautuu koko Saimaan alueelle 
ja osallistaa sen asukkaat toimimaan oman kulttuurinsa 
puolesta. Samalla se luo toivoa ja vahvistaa tulevaisuu-
denuskoamme. Tämä on välttämätöntä, jotta kunnian-
himoiset tavoitteemme saavutetaan. Valmisteluaikana 
on kerätty työpajoista ja ideanuotalla neljän maakunnan 
asukkailta liki 600 erilaista visioita ja ideaa, joiden 
pohjalta asiantuntijaryhmä on työstänyt hakukirjan ohjel-
malinjat. Nuotta on ikivanha Saimaalla käytetty kalastus-
väline, jolla on pyydetty kalaa. Nyt se kokoaa symbolisesti 
yhteen uusien ja kehittyvien kulttuuritapahtumien sekä 
tulevaisuuden tekemisen ideoita.

Kulttuuripääkaupunkivuoden tuloksena Saimaan 
alueelle syntyy uudenlainen yhteisöllinen toimintatapa ja 
kulttuurisesti kestävä verkosto, joka jatkaa merkityksel-
listä ja menestyksellistä toimintaansa kulttuuripääkau-
punkivuoden jälkeen. Tavoitteena on lisätä koko alueen 
ylimaakunnallista yhteistyötä ja tukea kulttuurista kestä-
vyyttä. 
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Q3 Kerro lyhyesti 
kaupunkinne yleisestä 
kulttuuriprofiilista.
Savonlinna on kulttuurikaupunki, jonka maine rakentuu 
pitkälle historialle, luonnonkauneudelle ja musiikille. 
Savonlinnan ilmiömäistä kulttuurielämää ohjaa vuoden-
aikojen kierto. Kesään kuuluvat höyrylaivojen pillien 
huudot, torielämän puheensorina ja auringonpais-
teessa kimalteleva järvenselkä. Talvella Saimaan peittää 
luminen jääkansi, on sekä hiljaista ja pimeää että elämän 
ääniä. Orkesterit soittavat, teattereissa näytellään ja 
kirjastoissa virkistytään, järven jäällä luistellaan, metsissä 
hiihdetään ja jäähallissa pelataan jääkiekkoa.

Saimaa on aina ollut olennainen osa sen äärellä 
asuneiden ihmisten mielenmaisemaa. Esihistoriallisen 
ajan ihminen ihaili samalla tavalla kesäisiä auringonlas-
kuja tai pimenevän syksyn kuutamoöitä kuin kesämökin 
kuistilla istuva nykysuomalainen. Saimaa on tarjonnut 
lepoa ja virkistystä, nautintoja ja elämyksiä niin aiemmille 
satunnaisille matkailijoille kuin nykypäivän kaupunkilai-
sille. Sinisen biotalouden aineettomat arvot ovat avain 
Saimaan uuteen nousuun.

Keskellä Savonlinnaa halkovaa Kyrönsalmea on 
kalliosaarellaan Olavinlinna, Savonlinnan maamerkki 
ja Saimaan symboli. Tämä maailman pohjoisin linna on 
rakennettu keskiajan lopulla. Sitä isännöivät ensin ruot-
salaiset, sitten venäläiset ja nyt suomalaiset. Olavinlinnan 
opaskierroksiin, näyttelyihin ja tapahtumiin osallistuu 
vuosittain 150 000 kotimaista ja ulkomaista matkailijaa. 

Kaupungin tunnetuin tapahtuma on Savonlinnan 
Oopperajuhlat. Aino Ackté aloitti oopperajuhlat vuonna 
1912, ja säännöllisesti ooppera on kuulunut Olavin-
linnan kesään vuodesta 1967. Käsitteeksi muodostu-
neilla oopperajuhlilla vierailee vuosittain oman tuotannon 

rinnalla kansainvälisiä oopperataloja. Vuonna 2019 
Oopperajuhlilla esiintyi La Scala Milanosta sekä Wiener 
Volksoper. Kesän 2020 vierailija on kroatialainen Rijekan 
ooppera tämänvuotisesta kulttuuripääkaupungista. 
Savonlinnan Musiikkiakatemian ja Oopperajuhlien ympä-
rille syntyneestä musiikkielämästä ja kulttuuritarjonnasta 
kertovat niin, konsertit maailman suurimmassa puukir-
kossa Kerimäellä kuin lukuisat harrastajien ja ammatti-
laisten musiikkikokoonpanot.  

Savonlinnassa toimii Suomen vanhin erikoislukio ja 
Pohjoismaiden vanhin taiteisiin erikoistunut lukio Savon-
linnan Taidelukio. Nykyisin Savonlinnan Taidelukiossa 
toimii kuvataide- ja musiikkilukio. Lisäksi lukio on yksi 
maan 11 valtakunnallisesta kehittäjälukiosta.

Savonlinnan toinen maailmankuulu maisema 
on Punkaharju, Suomen kansallisrunoilijoiden J. L. 

Runebergin ja Sakari Topeliuksen kansallismaisema-
ideaali, jossa auringonvalo leikittelee korkealta kukkulalta 
järvelle avautuvassa kesäisessä näyssä.  Se on houku-
tellut alueelle matkailijoita 1700-luvun lopulta lähtien.

Saimaan erikoisuus ja vesialueen symboli ovat 
1800- ja 1900-luvun taitteessa rakennetut höyrylaivat, 
jotka kokoontuvat vuosittain omaan regattaansa johonkin 
järvialueen kunnista ja kaupungeista. 

Musiikki yhdistää meitä kaikkia saimaalaisia. Se 
näkyy harrastamisena, ammattilaisten tuotantona ja 
festivaaleina. Esimerkiksi Joensuun Ilosaarirock sekä 
Pohjoismaiden vanhin ja suurin kansainvälinen tanssi-
taidefestivaali Kuopio Tanssii ja soi -festivaali löytävät 

Lappeenranta on tunnettu suurista 
Metku-kuoron konserteistaan.

Olavinlinna, Paul Wahl (2010) Kuva: Timo Seppäläinen / 
Savonlinnan Oopperajuhlat

Lappeenrannan urheilutalo Metkuillaan-suurkuorokonsertti (2015). 
Kuoronjohtajana Sari Kaasinen. Kuva: Anni-Stiina Hujala8   |   Saimaa-ilmiö
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yleisönsä vuodesta toiseen. Musiikin ilmiömäiset juuret 
ulottuvat syvälle. Kalevalainen runolaulu ja Suomen 
kansallissoitin kantele ovat itäsuomalaisen kansanmu-
siikin alkuvoima. Monista itäsuomalaisista yhtyeistä 
esimerkkejä ovat paikallisen kansanmusiikkiperinteen 
pohjalta maailmanmaineeseen noussut kansanmusiik-
kiyhtye Värttinä Rääkkylästä ja naapuripitäjä Kiteen sinfo-
nista metallia soittava Nightwish. Metallimusiikki on itära-
jalla vahvaa: bändejä on paljon, Lemi on maailman metal-
limusiikin pääkaupunki ja Joensuu varapääkaupunki.

Neljän maakunnan alueella on useita museoita, 
joilla on valtakunnallisia ja alueellisia vastuutehtäviä. 
Ammatillisten museoiden rinnalla toimivat vahvasta 
paikallisidentiteetistä kertovat kotiseutu- ja kotimuseot. 
Kirjastot ovat suomalaisen yhteiskunnan vanhimpia ja 
laajalle levinneimpiä sivistyslaitoksia — oikeita koko 
kansan olohuoneita. Myös teatteritoiminta on monipuo-
lista. Kaupunkien ammattiteatterien rinnalla toimii useita 
vapaan kentän toimijoita sekä harrastaja- ja kesäteatteri-
ryhmiä on lähes joka kylässä. 

Itä-Suomen kulttuurin kuvaa piirtää sekä ammatti-
laisten tekeminen että asukkaiden omaehtoinen kulttuu-
rituotanto. Ammatillisesti tuotettujen kulttuuripalveluiden 
rinnalla elävät harrastajilleen merkitykselliset opinto- ja 
kirjallisuuspiirit sekä kuvataide- ja käsityöryhmät. Osa 
näistä toimii vapaan sivistystyön sateenvarjon alla, osa 
on suomalaisille ominaista yhdistystoimintaa ja osa teki-
jänsä rakkautta taiteeseen, kulttuurin sekä käsillä teke-
miseen.

Itäsuomalaista kulttuuriprofiilia leimaa luteri-
laisen ja ortodoksisen kirkon rinnakkaiselo. Ortodoksinen 

kulttuuri elää edelleen vahvana Itä-Suomen maakun-
nissa. Sitä ylläpitävät Uuden Valamon ja Lintulan luos-
tarit Heinävedellä sekä ortodoksinen kulttuurikeskus 
Joensuussa. Ortodoksinen tapakulttuuri ristisaattoineen, 
kirkkolauluineen ja veden pyhityksineen on hyvin vanhaa. 
Monissa kunnissa on tsasounia eli rukoushuoneita ja niitä 
pienempiä skiittoja, joiden ovet ovat kaikille avoinna. 
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo RIISA tutkii, taltioi ja 
esittelee  Kuopiossa ortodoksisen kirkon rikasta ikoni- ja 
muuta kulttuuriperintöä.   

Mökki on suomalaiselle rakas paikka. Monen 
kunnan väkiluku moninkertaistuu, kun kevät ja mökki-
läiset saapuvat. Saimaan neljässä maakunnassa oli 127 
000 kesämökkiä vuonna 2019. Alue on Suomen mökki-
valtaisinta. Osa vapaa-ajanasukkaista tulee jälleen 

Mikkelin poikateatteri mahdollistaa itseilmaisua 
nuorille merkityksellisellä tavalla.

Venäjältä, kuten oli 1900-luvun alussa. Tulevaisuudessa 
ihmiset ovat yhä enemmän monipaikkaisia citymaa-
laisia; he asuvat ja työskentelevät sekä kaupunkikodeis-
saan että vapaa-ajanasunnoillaan. Tietoliikenneyhte-
ydet ja työn muutokset mahdollistavat etätyön, mitä nyt 
COVID-19-pandemian vuoksi harjoittelemme.

Saimaa-ilmiö2026 tarvitaan, jotta edellä kuvattu 
Itä-Suomen ympärivuotinen kulttuuritarjonta ja kulttuu-
riyrittäjyys lisääntyy, kulttuurin saavutettavuus paranee 
ja tarjonta kansainvälistyy. Kulttuuripääkaupunkihanke 
kannustaa taitelijat ja tapahtumajärjestäjät hakeutumaan 
aiempaa tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön ja 
nostamaan Saimaan eurooppalaisen yleisön tietoisuu-
teen. Saimaa on hyvinvoinnin ja luovuuden lähde! 

Mikkelin Poikateatteri, Väkivaltatie 2016, Paukkula/Artium, Kuva: Sami Funke
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TAPAHTUMIEN JA KULTTUURIKOHTEIDEN SAIMAA: SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT • ILLUMINATION -VALOTAPAHTUMA • PYHÄN OLAVIN PÄIVÄ • LUONTOELOKUVAFESTIVAALI  
BOXING NIGHT OLAVINLINNA • TUOMAAN MARKKINAT •  SUOMEN KESÄN AVAUS, SAVONLINNA • SAVONLINNAN SYYSTULET • SAVONLINNAN MESTARILAULAJAT

SAVONLINNAN KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO • OLAVIN JAZZ -KONSERTTISARJA • SAVONLINNAN MUSIIKKIAKATEMIAN MESTARIKURSSIT JA KONSERTIT
TIMO MUSTAKALLIO -LAULUKILPAILU • KERIMÄEN KIRKKOKONSERTIT • HÖYRYLAIVAREGATTA • JOENSUUN ILOSAARIROCK • LAPPEENRANNAN LAULUKILPAILUT

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT • MIKKELI ART & DESIGN WEEK • MUSEOIDEN YÖ MIKKELI •  ILLUMIO -VALOTAPAHTUMA • LIEKSAN VASKIVIIKOT • KUOPIO TANSSII JA SOI
KIHAUS FOLK • MUSTAN JA VALKOISEN TEATTERIFESTIVAALI • TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖPÄIVÄT • ST MICHEL -RAVIT • KOSMOS -KONEMUSIIKKIFESTIVAALI • LINNANIEMEN KESKIAIKA 

ANTI – CONTEMPORARY ART FESTIVAL • SATOA KUOPIO FOOD FESTIVAL • FINLAND ICE MARATHON • BAROKKIKUOPIO • KIRJAKANTTI • KUOPIO JUHLII KAUPUNKIFESTIVAALI  
HOPEATÄHDET -ELÄKELÄISTEN ELOKUVAFESTIVAALI • KUOPION KOMEDIAFESTIVAALI • KUOPIOROCK • IMATRANAJO • KUOPIO DESIGN WEEK • JOEN YÖ -KAUPUNKITAPAHTUMA 

JOENSUUN MUSIIKKIJUHLAT • ROCK FILM FESTIVAL ROKUMENTTI •  WANHAN KAUPUNGIN PÄIVÄ • HEAVY METAL KNITTING MM •  LAPPEENRANNAN BALETTIGAALA
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Saimaa-ilmiö2026 laittaa seisovat vedet 
liikkeelle ja vakiinnuttaa kulttuurin osaksi 
Itä-Suomen maakuntien, kaupunkien ja 
kuntien strategista kehittämistä. Se on 
ainutlaatuinen sekoitus vettä, metsää, 
historiaa, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä, 
suomalaisuuden ydintä ja kansainvälistä 
vuorovaikutusta. 

Saimaa-ilmiö on konsepti, jossa 
kapea kulttuurikäsitys laventuu koko 
elämänkirjon kattavaksi kokonaisuu-
deksi. Nimi juontaa juurensa vuonna 1981 
Saimaalla järjestettyyn Tuuliajolla-rock-
festivaalikiertueeseen. Ajan tunnetuimmat 
suomalaiset rock-yhtyeet risteilivät S/S 
Heinävesi-höyrylaivalla neljän maakunnan 
pääkaupungista toiseen. Kiertueen idean 
keksi muusikko, runoilija ja kansantaiteilija 
Juice Leskinen. Tuuliajolla-kiertue todisti, 
että suomalaista rock´n´rollia tehdään 
muuallakin kuin Helsingin klubeissa ja 

kapakoissa. Saimaa-ilmiö2026 puoles-
taan osoittaa, että Järvi-Suomesta löytyy 
edelleen omaleimaista kulttuuriperintöä ja 
mielenkiintoisia uusia ilmiöitä. Kiertueesta 
kuvattiin elokuvatuottajina ja -ohjaajina 
myöhemmin kansainvälistä kuuluisuutta 
saaneiden, Suomen tunnetuimpien eloku-
vaohjaajien Aki ja Mika Kaurismäen ensim-
mäinen pitkä elokuva, Saimaa-ilmiö. 

Saimaa-ilmiö2026 on Järvi-Suomen 
uusi yhteinen narratiivi, joka nousee 
vahvistamaan ihmisten hyvinvointia ja 
alueen elinvoimaa. Se on toimintatapa, 
joka rikkoo vanhat yhteistyön esteet ja 
antaa vankan pohjan uudenlaisten kump-
panuuksien ja verkostojen rakentumiselle. 
Ilmiömäisestä kulttuurista syntyy kunnian-
himoinen tekeminen. Saimaa-ilmiön 
teemat ovat Veden voimalla, Yhdistävillä 
silloilla ja Itäisellä ilolla. Ne esitellään kysy-
myksessä 11.

GREENREALITY KARNEVAALIT • KARHUFESTIVAALI 
SUOLENTOPALLON MM • EUKONKANNON MM • SIILIFOLK 
FINTANGO • KITEE INTERNATIONAL MUSIC AND ART WEEK 
TAITOKORTTELI  • WORLD CAPITAL OF METAL LEMI
RIUTTALAN TALONPOIKAISMUSEO • KENKÄVERO • POPKATU
LAPPEENRANNAN LINNOITUS • TAIDEKESKUS SALMELA
KYMMENET SAIMAAN SEUDUN KESÄTEATTERIT • LPRHC FEST  
SAIMAA GEOPARK -GEOLOGISET KOHTEET • ELOJUBILEE 
METKU – METSÄKULTTUURIPÄIVÄT • SULKAVAN SUURSOUDUT

Q4 Kerro konseptista ohjelmalle, 
joka käynnistettäisiin, jos 
kaupunkinne valittaisiin Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi

Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali, Metsänäytös
Kuva: Mirkka Pihlajamaa
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Savonlinnan Oopperajuhlat 2016, Kuolleesta talosta
Kuva: Hannu Luostarinen
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Q5 Kuvaile kaupunkinne 
kulttuuristrategiaa, joka 
on käytössä hakemusta 
tehtäessä, mukaan 
lukien suunnitelmat 
kulttuuritoiminnan 
ylläpitämiseksi 
nimitysvuoden jälkeen?
Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouk-
sessaan 30. maaliskuuta 2020 maakuntien liittojen ja 
niiden pääkaupunkien sidosryhmien yhdessä laatiman 
kulttuuristrategian vuoteen 2030.  Sen nimi on Ilmiö-
mäinen kulttuurikaupunki, Savonlinnan kulttuuristrategia 
ja Itä-Suomen yhteistyön kulttuuristrategia. Kyseessä 
ei ole siten vain Savonlinnan kulttuuristrategia vaan 
kehityksen suunnan kääntävä yhteistyöstrategia koko 
Saimaa-ilmiön2026 alueelle. Kulttuuristrategiassa on 
linjattu Savonlinnalle ja Järvi-Suomelle uusi tapa ratkoa 
ongelmia ja löytää vastauksia Saimaan alueen kehitystä 
hidastaneisiin haasteisiin.

Strategian ydin on ilmiömäinen kulttuuri, joka tuo 
toivoa ja luo tulevaisuudenuskoa. Ilmiömäinen kult-
tuuri merkitsee kaupunkien, alueiden ja eri toimijoiden 
rajoja rikkovaa kunnianhimoista yhdessä tekemistä sekä 
kumppanuuksien ja verkostojen rihmastoja. Ovet ovat 
avoimena kaikille. Toimintatapa nostaa Savonlinnan ja 
Saimaan alueen eurooppalaisen kaupunkikehityksen 
esikuvaksi. Menestystarinamme kertoo sen, miten 
pienestä voi tulla suurta ja mitä on uusinajattelun mullis-
tava voima.

Kulttuuristrategia on ryhmitelty kolmeen ulottuvuu-
teen. Niistä ensimmäinen on kaupunki alustana, toinen 
kulttuurihankkeiden monipuolinen tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja kolmas uudenlaisen itäsuomalaisen 
verkostomallin rakentaminen.

Kulttuuristrategian ensimmäisen tukijalan mukaan 
taloudellisilta resursseiltaan kapea Savonlinna ei pyri 
kulttuurin tuottajaksi vaan tarjoaa alustan kulttuuritoimi-
joille. Näitä toimijoita ovat kulttuurin ja taiteen ammatti-
laiset, joita kaupunki saattaa yhteen ja kannustaa eteen-
päin. Tämä kulttuuriystävällinen sateenvarjomalli tekee 
Savonlinnasta houkuttelevan muuttajille ja vahvistaa 
mielikuvaa elinvoimaisesta kulttuurikaupungista, jossa 
asukkaat voivat hyvin. Kaupunki alustana -strategia on 
verkostojen tukemista, hankkeiden kokoamista, yhte-
yksien luomista ja ylläpitämistä sekä käyttämättömien 
julkisten tilojen tarjoamista eri toimijoille.

Kulttuuristrategian toisen tukijalan mukaan Savon-
linna tunnistaa omaehtoisen taiteen ja erilaiset margi-
naalikulttuurit sekä tekee ne näkyviksi, jolloin niiden 
merkitys tunnustetaan. Ne tarjoavat asukkaille ja vieraili-
joille uusia tulokulmia kaupungin monitahoiseen kult-
tuurielämään. Kaupunki luo edellytykset ympärivuotisen 
kulttuuritarjonnan lisäämiselle, jolloin sen vetovoima ja 
hyvinvoinnin edellytykset vahvistuvat. Savonlinna viestii 
aktiivisesti kaikenlaisesta kulttuurista ja kulttuurin innos-
tava voima läpäisee koko sen organisaation.

Kulttuuristrategian kolmas tukijalka eli verkosto-
mainen yhteistyö tarjoaa kulttuuritoimijoille tilaisuuden 
kehittää toimintaansa, laajentaa markkinoitaan ja 
ponnistaa yhdessä kansainvälisille areenoille. Nämä 
verkostot hyödynnetään täysimääräisesti. Konkreettisim-
millaan tämä sisältää yhteisiä rahoitushakuja, näyttelyitä 
ja matkailutuotteita. Samalla vahvistetaan rajaseutujen 
kulttuurityölle ominaisia Venäjä-kontakteja.

Saimaa-ilmiö2026:n toimintamalli on kulttuurin 
ja hyvinvoinnin sekä elin-, veto- ja pitovoiman uusi 
normaali, jossa yhdessä tekemisen suuntia haetaan luon-
taisesti ja rajoja vartioimatta. Tämä edellyttää uuden-
laista asennetta: yhteinen tekeminen on aina ensin eikä 
mitään tehdä yksin. Saimaa-ilmiö2026 valaa uskoa 
omaan tekemiseen, yhteistyöhön ja tulevaisuuteen 
sekä kääntää neljän maakunnan henkisen tilan silmin-
nähtäväksi ylpeydeksi omasta kaupungista, kunnasta 
ja kylästä. Saimaa-ilmiö2026:n toimintamallia hyödyn-
netään myös alue- ja kaupunkikehityksen terävöittämi-
sessä.

Uusia verkostoja ammennetaan monin tavoin. 
Niissä syntyneillä ideoilla ja tuotteilla mennään niin 
kansallisille kuin kansainvälisille areenoille. Ilmiömäinen 
kulttuuri ei vierasta kaupallisen ja taiteellisen yhdistä-
mistä vaan lähentää taiteen tekijöitä ja elinkeinoelämää. 
Kulttuuristrategian kärkihanke on Euroopan kulttuuri-
pääkaupunkivuosi 2026, jonka luoma toimintamalli jää 
elämään kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen.

Saimaa-ilmiö2026 vahvistaa alueen hyvinvointia ja 
vetovoimaa. Kulttuuri laajasti käsitettynä rikkoo perin-
teisten toimialojen siiloutuneita rakenteita, kehittää 
kokonaan uusia toimintatapoja ja -malleja sekä vahvistaa 
taloudellisesti kannattavaa luovaa taloutta. 

Savonlinna kiinnittyy globaaliin muutokseen 
kulttuurisen kestävyyden käsitteen avulla. Kestävä 
kehitys voidaan saavuttaa kulttuurin muutoksen kautta. 
Savonlinna ja koko Saimaan alue rakentavat aiempaa 
kestävämpää tulevaisuutta, kun muutamme yhdessä 
tapaamme ajatella ja toimia. Itä-Suomi tarvitsee elin-
voimaa lisääviä toimenpiteitä, joihin kulttuuri laajasti 
käsitettynä – ihmisten ja yhteisöjen jakamina arvoina, 
merkityksinä, käsityksinä, toimintatapoina ja käytän-
töinä – tarjoaa erinomaisia välineitä. Kulttuuristrategia on 
tiekartta muutokseen.
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Q6 Kuvaile kaupunkinne 
suunnitelmat kulttuurialan 
ja luovien alojen valmiuksien 
vahvistamiseksi, mukaan 
lukien kulttuurialan ja talous- 
ja sosiaalialan välisten 
pitkän aikavälin yhteyksien 
kehittäminen? 

Ilmiömäinen kulttuuri on Saimaan neljän maakunnan 
asukkaiden identiteetin perusta ja tapa elää. Saimaa-
ilmiö2026 tunnistaa ja tunnustaa, että itäsuomalainen 
luova sektori tarvitsee tukea ja vahvistamista. Itä-Suo-
messa on melko vähän kulttuurialan työpaikkoja ja alalla 
toimivat ovat yksinyrittäjiä. Saimaa-ilmiö luo toimintaym-
päristön, joka nostaa esiin heidän osaamisensa ja lisää 
työmahdollisuuksia. Savonlinnan kulttuuristrategia ja 
Itä-Suomen kulttuurin yhteistyöstrategia tarjoavat väli-
neitä luovien alojen yhdessä tekemisen kehittämiseksi 
yli maakunta- ja valtakunnanrajojen. Kulttuurin vahvista-
minen on investointi elinvoimaan.

Kulttuurialan yritysten avainluvut Itä-Suomessa.

2010 2017
Neljän maakunnan työllinen 
työvoima kulttuurin toimialoilla, 
henkilöä

7 986 6 416

Neljän maakunnan kulttuurin 
ja joukkoviestinnän yritykset, 
kappaletta

1 302 1 174

Neljän maakunnan edellä 
mainittujen yritysten liikevaihto, 
miljoonaa euroa

623 451

Lähde: Tilastokeskus ja Taiteen edistämiskeskus.

Savonlinnan kulttuuristrategia laajennetaan koko 
Saimaan alueen kattavaksi kulttuuriin tulevaisuustarkas-
teluksi. Siinä korostetaan kaupunkien ja julkisen sektorin 
roolia toiminnan mahdollistajana. Julkisella rahoituksella 
tuetut sivistyspalvelut muodostavat kulttuurin perus-
palvelujen vankan kivijalan, jonka ympärille voidaan 
rakentaa uutta. Jotta julkisrahoitteiset kulttuuripalvelut 
saisivat lisää vaikuttavuutta, Saimaa-ilmiö2026 aktivoi 
asukkaita käyttämään niitä nykyistä enemmän. Tavoit-
teena on, että yhä useammat nauttisivat kulttuuripalve-
luista riippumatta siitä, missä he asuvat tai miten he ovat 
aiemmin suhtautuneet kulttuuriin. 

Kulttuuri on kestävän ja sosiaalisesti vastuullisen 
ja ympärivuotisen matkailun ytimessä. Taide ja kult-
tuuri on alihyödynnetty voimavara Saimaan maakuntien 
matkailussa. Saimaa-ilmiö tarttuu asiaan ja yhdistää 
kulttuurin sekä yleensä elinkeinoelämän ja erityisesti 
matkailun. Myös luovien alojen liiketoimintaa edis-
tetään ja tuetaan taiteilijoiden osaamisen monipuo-
lista hyödyntämistä. Synergia synnyttää laadukkaita 
ja kestäviä matkailutuotteita, elämyksiä ja palveluita. 
Pelkkä kulttuuripääkaupunkihaku vetää puoleensa 
matkailuinvestointeja sekä vahvistaa talouden ja kult-
tuurisektorin kumppanuutta.

Saimaa-ilmiön ansiosta alueen käyttöön syntyy 
digitaalinen alusta, joka vakiinnuttaa uuden toiminta-
mallin ja mahdollistaa palveluiden entistä paremman 
löydettävyyden ja ostettavuuden. Digitaalisen saavu-
tettavuuden parantaminen on investointi kulttuuriin, 
hyvinvointiin ja ympärivuotiseen matkailuun. Kiinnostus 
Saimaata kohtaan kasvaa, kun palvelut ovat helposti 
esiteltävissä ja löydettävissä sekä koettavissa esimerkiksi 
COVID-19-pandemian kaltaisissa tilanteissa digitaali-
sesti, kun VR- ja AR-sisällöt kasvattavat suosiotaan. Digi-
taalinen alusta kokoaa kulttuurialan sirpaleista kenttää ja 
auttaa kentän toimijat löytämään apua kriisien yhtey-
dessä.

Vahvistaakseen kulttuurialan kansallista ja kansain-
välistä vuorovaikutusta Saimaa-ilmiö2026 edistää taitei-
lijoiden residenssitoimintaa. Tavoitteena on koota neljän 
maakunnan taiteilijaresidenssit Saimaa-ilmiö2026:n digi-
taaliseen alustaan, jossa niitä voidaan myös markkinoida. 
Residenssiprojekti nostaa Saimaan taiteilijoiden inspiroi-
tumisen hotspotiksi, joka tunnetaan vuonna 2026 Huip-
puvuorilta Kapkaupunkiin ja Vladivostokista Honoluluun. 

Saimaa-ilmiö2026 edistää vajaakäyttöisten kiin-
teistöjen uusiokäyttöä. Kaupunkien keskustojen liike-
huoneistojen tyhjät ikkunat ovat osoitus alavireisyydestä, 
joka ei kuulu elinvoimaansa lisäävään Itä-Suomeen. 
Onkin mietittävä tarkoin, millaisen mielikuvan Savon-
linna ja muut Itä-Suomen kaupungit haluavat antaa 
koti- ja ulkomaisille matkailijoille. Siksi tyhjiä kiinteistöjä 
kannattaa remontoida ja ohjata niihin uutta toimintaa, 
missä Saimaa-ilmiö2026 haluaa olla kirittäjänä. 
Itä-Suomen kaupungit ja muut toimijat ovat käynnistä-
mässä kulttuuria tukevia infrastruktuurihankkeita, joita 
esitellään tarkemmin kysymyksessä Q 38.

Kulttuuri- ja sosiaalisektorin yhteistyön tuloksena 
Saimaa-ilmiö2026 vahvistaa osallisuutta ja yhteisöl-
lisyyttä. Saimaa-ilmiö2026 huomioi esimerkiksi ulko-
maalaiset opiskelijat ja maahanmuuttajat ja tarjoaa 
heille erilaisia kulttuuripalveluita ja -tuotteita. Matalan 
kynnyksen työpajoja ja yhteisötaideprojekteja lisätään, ja 
kulttuurihyvinvointiverkostojen toimivia käytänteitä vaih-
detaan kaupunkien kesken. Taiteilijavierailut päiväko-
teihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin ovat tulevai-
suudessa arkipäivää.

Kulttuuri on myös sitä, miten asukkaina toimimme 
yhdessä. Tämä edellyttää kulttuuritoimijoiden, elinkeino-
elämän sekä sosiaali- ja terveyssektorin suhteen syven-
tämistä. Sen tuloksena syntyvät abstraktit arvot, aineet-
tomat palvelut ja materiaaliset hyödykkeet vahvistavat 
Itä-Suomen elinvoimaa. 
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Q7 Miten Euroopan 
kulttuuripääkaupunkia 
koskeva toiminta sisältyy 
tähän strategian?
Saimaa-ilmiö2026 on Savonlinnan kulttuuristrategian 
kunnianhimoinen kärkihanke. Kulttuuristrategia kiin-
nittää huomion neljän maakunnan kulttuurin tilaan, 
aktivoi yhteistä tekemistä, tukee verkostoitumista 
sekä etsii uusia kansallisia ja kansainvälisiä kumppa-
nuuksia. Kulttuurikaupunkihankkeen valmistelussa 
muodostuneet prosessit ja yhteistoimintatavat jatkuvat 
merkkivuoden jälkeen. 

Saimaa-ilmiö2026:lla ja Savonlinnan kulttuu-
ristrategialla on sama toimintakonsepti eli ilmiömäinen 
kulttuuri. Kulttuuri kaikkine toimijoineen, muotoineen 
ja oheistoimintoineen on meidän kaikkien yhteinen 
ja rakas ilmiö. Itäsuomalaisesta yhteistyöstä tulee 
vuoteen 2026 mennessä toimintamalli, joka suuntaa 
tekemistä ja ohjaa toimintatapoja 2030-luvulle.

Strategiatyö aloitettiin syksyllä 2019 järjes-
tämällä neljä työpajaa kohdennettuina taiteen ja 
kulttuurin tekijöille, kaupunkilaisille, yhdistyksille ja 
elinvoimatoimijoille sekä alueiden välistä yhteistyötä 
tekeville. Lisäksi tehtiin haastatteluja, joilla syven-
nettiin kuvaa kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuuden 
tavoitteista. Strategiatyötä monitoroi ohjausryhmä, 
johon kuului sekä Sillanrakentajia että Savonlinnan 
kaupungin virkamiehiä.

Savonlinnan kulttuuristrategian, Itä-Suomen 
kulttuurin yhteistyöstrategian ja Saimaa-ilmiö2026:n 
tavoitteet tukevat saumattomasti toinen toisiaan. Stra-
tegian toteuttaminen vahvistaa asukkaiden tulevai-
suuden uskoa sekä houkuttelee nuoria muuttajia.

uusi kuva
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Q8 Jos kaupunkinne 
nimitetään Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi, 
millaisen kulttuurisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen 
vaikutuksen uskot 
nimityksellä olevan 
kaupungille pitkällä 
aikavälillä (urbaani kehitys 
mukaan lukien)
 
Vuonna 2030 Savonlinna on Saimaan järvialueen 
keskellä sijaitseva elinvoimainen kaupunki, joka tunne-
taan kulttuuriklusterin monipuolisena keskuksena. 
Savonlinna on muuttunut kymmenessä vuodessa kasva-
vaksi kaupungiksi. Kaupunkiin on muuttanut uusia 
asukkaita, syntyvyys on kääntynyt nousuun, työttö-
myys laskenut ja taloudelliset mittarit osoittavat ylös-
päin. Monipaikkaisuus ja etätyöt ovat arkea, ja helposti 
saavutettava kulttuurielämä houkuttaa asumaan Olavin-
linnan äärellä. Ihmiset ovat terveempiä ja positiivi-
sempia, elämänilo näkyy erityisesti lapsissa ja nuorissa. 
Sama kehityssuunta on havaittavissa kaikissa Saimaa-il-
miön kaupungeissa ja kunnissa.  Turvallisuus ja vakaus, 
puhdas luonto, metsät, vedet ja kulttuuri ovat Saimaan 
alueen matkailuvaltteja. Ne houkuttelevat tulevaisuuden 
monipaikkaisia citymaalaisia viihtymään alueella entistä 
pidempään.

Kulttuuripääkaupunkihanke lisää ympärivuotista 
kulttuurimatkailua, kaupunkien välistä vuorovaikutusta, 
parantaa luovien alojen toimintaedellytyksiä ja synnyttää 

uusia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja kumppa-
nuuksia.  Muutoksen veturina on ollut Saimaa-ilmiö2026. 
Savonlinnasta ja neljän maakunnan pääkaupungeista 
kehittyy vuoteen 2026 mennessä kulttuurielämän moni-
puolinen keskus, jonka kansainväliset kontaktit tuovat 
alueelle eri alojen edustajia ja toimintaa. 

Kontaktit eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden ja 
artistien kanssa nostavat Saimaan kaupunkien kansainvä-
listä ilmettä ja lisäävät näkyvyyttä. Kaupungeissa järjes-
tetään kaikkina vuodenaikoina ilmiömäisiä kulttuurita-
pahtumia, joiden toteuttaminen kertoo kulttuuriklusterin 
osaamispääoman karttumisesta. Saimaan kaupungit ovat 
vahvistaneet verkostojaan myös venäläisten kumppanien 
kanssa, mikä näkyy taide- ja kulttuurilaitosten yhteistyönä 
sekä oppilas- ja näyttelyvaihtona - ja ihmisten rajan ylit-
tävinä vierailuina kumpaankin suuntaan. Matkailijoiden 
määrä kasvaa, ja monet tulevat nauttimaan Saimaan 
puhtaasta järviluonnosta, metsistä ja kulttuuritarjonnasta 
sekä viihtyvät aiempaa pidempään.

Vuoteen 2030 mennessä Saimaan kaupunkien 
koulutustarjonta on lisääntynyt yliopistoissa ja ammat-
tikorkeakouluissa. Koulutuspaikkoja on lisätty myös 
musiikki- ja taidealalle, ja alueelle saapuu opiskeli-
joita Suomesta ja muualta Euroopasta. Saimaan alueen 
museot ovat rakentaneet yhteistyölle perustuvan toimin-
takonseptin, joka houkuttelee uusia koti- ja ulkomaalaisia 
kävijöitä, ja museoista on tullut kulttuuriseen kestä-
vyyteen tähtäävän muutoksen tärkeä alusta. Saimaan 
alueella on useita Euroopan Neuvoston vahvistamia kult-
tuurimatkailureittejä.

Kulttuuripääkaupunkihanke synnyttää uutta yrittä-
jyyttä kulttuuri- ja matkailualoilla, ja kulttuuri ja matkailu 
näkyvät yhteisessä brändimarkkinoinnissa. Etelä-Karjalan 
ja Etelä-Savon maakunnat ja kaupungit allekirjoittivat 
vuonna 2017 ensimmäisen Saimaa-sopimuksen yhteis-
markkinoinnista. Kolme vuotta myöhemmin mukaan 
tuli myös Varkaus, ja vuonna 2030 Pohjois-Karjalan 

ja Pohjois-Savon maakunnat ja kaupungit ovat samaa 
yhteistä tekijäjoukkoa.

Saimaa-ilmiö2026 tekee aktiivisesti työtä muiden 
matkailun kehittäjien ja matkailumarkkinoijien kanssa. 
Tavoittelemme kulttuuri- ja matkailusektorin hallittua 
kasvua, matkailun ympärivuotisuuden vahvistumista 
sekä Saimaan tunnettuuden lisäämistä. Etelä-Savon ja 
Etelä-Karjalan matkailustrategioiden linjausten mukai-
sesti Saimaa nousee Suomen kolmen merkittävimmän 
matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden taloudelliset kerran-
naisvaikutukset ovat huomattavia. Saimaa-ilmiö2026 on 
tilannut Social Return on Investment (SROI) -analyysin, 
jonka avulla voidaan rahamääräisesti arvioida kulttuuri-
pääkaupunkihankkeen sosiaali-, terveys- ja ympäristö-
vaikutuksia. Se valmistuu Saimaa-ilmiön käyttöön 
syksyllä 2020. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden energiaa säteilevä 
voima vahvistaa Savonlinnan ja koko Saimaan alueen 
asukkaiden itsetuntoa ja identiteettiä. Se kumuloi tule-
vaisuuden uskoa, vahvistaa ihmisten yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, torjuu yhteiskunnallista polarisaatiota ja lisää 
ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Se 
vahvistaa ihmisten kiinnostusta eurooppalaisia arvoja ja 
demokraattista päätöksentekoa kohtaan. Kulttuuripää-
kaupunkihanke torjuu ihmisten passivoitumista ja tukee 
kansalaisyhteiskuntaa sekä avaa tien aktiiviseen ja vuoro-
vaikutteiseen eurooppalaisuuteen.

Saimaa-ilmiö2026 haastaa meidät kaikki pohti-
maan Euroopan ja koko maailman tulevaisuutta. Avain 
muutokseen on kulttuurinen kestävyys, jota ilman 
kestävä kehitys ei toteudu. Kulttuuri auttaa meitä ajatte-
lemaan uudella tavalla sekä muuttamaan elin- ja toimin-
tatapojamme, jotka heijastuvat ihmisten arkeen, talou-
teen ja politiikkaan. Saimaa-ilmiö2026 vahvistaa uutta 
ajattelua kaikin mahdollisin tavoin ennen kulttuuripää-
kaupunkivuotta, sen aikana ja sen jälkeen.
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Q9 Kuvaile lyhyesti 
seurantaa ja arviointia 
koskevat suunnitelmat.
Kulttuuripääkaupunkivuoden seuranta ja arviointi 
perustuu oheisessa taulukossa asetettujen tavoit-
teiden mittaamiseen.

Päätavoitteet Alatavoitteet / vaikutukset Indikaattorit / mittarit Aineistot

Luovan talouden 
alueellinen, 
kansallinen ja 
kansainvälinen 
ekosysteemi

Luovan talouden ekosystee-
mien vahvistuminen Kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyden 

paraneminen/työpaikkojen säilyminen; 
Luovien alojen aseman paraneminen 
ja yrittäjyyden/liiketoiminnan lisään-
tyminen; Kulttuuritarjonnan moni-
puolistuminen ja vahvistuminen; Lippu-
tulojen lisääntyminen; Osallistumis-
aktiivisuuden kasvu kulttuuritoimin-
nassa; Luovien alojen apurahojen, 
sijoitusten ja investointien kasvu; 
Eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistu-
minen kulttuuritoiminnassa

Taidealojen koulutettujen määrä; Kulttuurin ja 
joukkoviestinnän yritysten toimipaikat; Työllinen 
työvoima kulttuurialoilla; VOS laitosten htv; 
Taidelaistosten määrä; Taiken apurahat; Kulttuuri-
rakennusten määrä; Taiteilijoiden määrä; Kulttuuri-
toimijoiden tulevaisuuden näkymät ja nykytilanne; 
Taiteilijoiden määrä kansainvälisessä yhteistyössä 
ja produktioissa; ECoC kulttuuriohjelmien budjetti; 
Tapahtumien määrä; Asukkaiden näkemykset 
kulttuuritoiminnasta; Asukkaiden tietoisuus 
kulttuuritarjonnasta; Kulttuurihankkeiden määrä 

Kulttuurin TEA-viisari; 
Tilastokeskuksen tilastot; 
Taiken tilastot; Kvalitatiiviset 
ja kvantitatiiviset tutkimukset; 
Kulttuuritoimijoiden barometri

Kulttuurin ja elinvoima-
tekijöiden nouseminen 
Järvi-Suomessa 
Luovien alojen toimintaedel-
lytysten parantuminen ja 
toiminnan lisääntyminen
Kulttuurin arvostuksen 
kasvaminen
Kulttuuritoiminnan kansain-
välistyminen Itä-Suomessa

Osallisuus,
identiteetti ja 
yhteisöllisyys

Itäsuomalaisen identiteetin 
vahvistuminen Asukkaiden osallisuuden ja yhteen-

kuuluvuuden tunteen vahvistuminen; 
Asukkaiden alueellisen identiteetin 
vahvistuminen; Uudenlaisen itsetunnon 
ja ylpeyden syntyminen omaa aluetta 
kohtaan; Asukkaiden kokema hyvin-
vointi kasvaa; Asukkaiden osallisuus 
ja osallistuminen kulttuuritoimintaan 
lisääntyvät

Tapahtumiin osallistuneiden määrä; Ohjelmiston 
tuottamiseen osallistuneiden määrä; Talkoo-
laisten määrä ja profiili; Tapahtumiin osallistu-
neiden profiili; Asukkaiden tietoisuus ECoCista; 
Asukkaiden osallistuminen kulttuuritapahtumiin; 
Palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin viedyn 
ohjelmiston määrä; Osallistumisen helppouden 
kokeminen; Tapahtumien tuottamiseen osallistu-
neiden asukkaiden määrä ja osuus; Tapahtumiin 
ja niiden tuottamiseen osallistuneiden nuorten 
määrä; Paikallisen identiteetin muutos; Postiviisten 
kirjoitusten määrä; Asukkaiden kokema hyvinvointi; 
Pienituloisuusaste; Elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien osuus

TEA-viisari; Tilastokeskuksen 
tilastot; Hyvinvointikompassi; 
Sotkanet; erilaiset määräl-
liset ja laadulliset tutkimukset  
(mm. paneelidata, asukas-
tutkimukset); Mediaseuranta; 
Saimaa-ilmiön aineistot ja 
materiaalit

Asukkaiden hyvinvoinnin 
paraneminen  

Ylpeyden lisääntyminen 
omasta alueesta

Kuva: Mikko Nikkinen / gosaimaa.com
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Päätavoitteet Alatavoitteet / vaikutukset Indikaattorit / mittarit Aineistot

Yrittäjyys,  
liiketoiminta 
ja elinvoima

Palvelurakenteen
kehittyminen ja alueellisen 
elinvoimaisuuden kasvu

Mielikuvat Itä-Suomesta paranevat; 
Itä-Suomen imago paranee; Itäisen 
Suomen kansallinen ja kansain välinen 
profiili kohoaa; Matkailijamäärät 
kasvavat kestävästi; Matkailutulo 
kasvaa; Saimaa- ja Lakeland konseptit 
selkiytyvät; Alueen saavutettavuus 
paranee; Syntyy uusia tuotteita ja 
palveluja; Matkailun ympärivuotisuus 
kehittyy

Yöpymisvuorokausien määrä eri majoitus-
yrityksissä; Tapahtumien kävijämäärät; Huoneiden 
keskihinta; Saapuneiden matkailijoiden määrä; 
Matkailijoiden rahankäyttö tapahtumissa ja 
alueella; Kotimaisten / kansainvälisten matkaili-
joiden määrä / osuus; Eri kansallisuuksien määrä; 
Majoituskapasiteetin määrä; Kokonaisväestön-
muutos; Muuttaneiden määrä; Asukasmäärä; 
Ikärakenne; Kiinteistöjen hintakehitys; Työllisten 
ja työttömien määrä ja osuus; Työpaikkojen määrä; 
Yritysten määrä; Investointien määrä; Tapahtumien 
määrä; Kiinteistökauppojen määrä; Korkea-asteen 
koulutuksen saaneiden määrä/osuus; Kaupunkien 
sijoittuminen kansallisessa imagotutkimuksessa; 
Matkailijoiden näkemys alueesta ja kaupungeista; 
Positiivisten mediajuttujen määrä; Yritysten näke-
mykset ECoCin vaikuttavuudesta liiketoimintaan; 
Yritysten näkemykset työvoiman saatavuudesta; 
Matkailijoiden mielikuvat alueesta   

TEA-viisari; Tilastokeskuksen 
tilastot; Rudolf-tilastoaineisto; 
Visiittori.fi; Taloustutkimus 
Oy:n imagotutkimus; Erilaiset 
määrälliset (mm. paneeli-
data, matkailijatutkimukset) ja 
laadulliset tutkimukset; 
Mediaseuranta

Uusien pysyvien
työpaikkojen synty 

Poismuuton hidastuminen
ja alueen pito- ja
vetovoiman kasvu

Matkailijamäärien ja 
matkailutulon kasvu

Alueen ja kaupunkien 
kansainvälisen ja kansal-
lisen profiilin paraneminen

Osaaminen 
ja kyvykkyys, 
verkostot ja 
yhteistyö

Toimialarajat ylittävän 
yhteistyön lisääntyminen

Yhteyksien tiivistyminen koulutuksen, 
tutkimuksen, ympäristön, kestävän 
kehityksen, kaupunkikehityksen ja 
kulttuurimatkailun välillä; Osaamis-
pääoman vahvistuminen isojen alueel-
listen ja kansainvälisten hankkeiden 
toteuttamisesta; Tapahtumaosaa-
misen ja kyvykkyyksien vahvistuminen; 
Hanketoiminnan mahdollistamien 
uusien toiminnallisten yhteistyö-
alustojen syntyminen luoville aloille; 
Uusien kontaktien ja  yhteistyö-
muotojen syntyminen eurooppalaisiin 
kulttuuri- ja luovan alan huippuosaajiin 

Toimialarajat ylittävien hankkeiden määrä; Sidos-
ryhmien näkemykset yhteistyön kehittymisestä; 
Osaamispääoman kasvattamistilaisuuksiin (skill 
share labs) osallistuminen;  Kilpailuihin osallistu-
neiden määrä; Kilpailuissa syntyneiden innovaati-
oiden määrä; Kulttuuriin/kulttuurimatkailuun liitty-
vien tutkimushankkeiden määrä; Yhteisten produk-
tioiden määrä ja niihin osallistuneiden tekijöiden ja 
kävijöiden määrä; Yhteistyön näkyminen mediassa; 
Asukkaiden osallistuminen muiden kaupunkien 
tapahtumiin; Kestävän kehityksen projektit; Alueen 
kehittämishankkeiden määrä ja rahoituksen määrä; 
Uusien kansainvälisten kumppanuuksien määrä; 
Kansainvälisten produktioiden määrä 

Kulttuurin TEA-viisari; 
Tilastokeskuksen tilastot; 
Hankerekisterit;  Kvalitatiiviset 
ja kvantitatiiviset tutkimukset 
(esim. sidosryhmäkysely), 
Mediaseuranta

Itäsuomalaisten kaupunkien 
asukkaiden välisen
yhteistyön lisääntyminen

Osaamispääoman
vahvistuminen

Uusien ideoiden
sekä toiminnallisten
ja taloudellisten
innovaatioiden syntyminen

Uusien kulttuurialan ja 
luovan talouden  kansain-
välisten kumppanuuksien ja 
verkostojen syntyminen
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Kuva: Janne Tamminen

Rääkkyläläisen Koistinen Kanteleen
yhteissoittokantele on uusi itäsuomalainen 
kulttuuri-innovaatio, joka imaisee mukaan 
yhteiseen soittokokemukseen.
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MIKKELI
Saimaan 

kulttuuripääkaupunki 

2022

JOENSUU
Saimaan 

kulttuuripääkaupunki 

2023

LAPPEENRANTA
Saimaan 

kulttuuripääkaupunki 

2024

KUOPIO
Saimaan 

kulttuuripääkaupunki 

2025

SAVONLINNA
Euroopan 

kulttuuripääkaupunki 

2026

Vuonna 2022
Mikkeli täyttää
184 vuotta.

Vuonna 2023
Joensuu täyttää
175 vuotta.

Vuonna 2024
Lappeenranta
täyttää 375 vuotta.

Vuonna 2025
Kuopio täyttää
250 vuotta.

Q10 Millainen on 
kaupunkinne taiteellinen 
visio ja strategia 
kulttuuriohjelmaa varten?
Saimaa-ilmiö2026:n vision mukaan taiteella ja kult-
tuurilla on vuonna 2026 merkittävä rooli Savonlinnan 
ja neljän maakunnan kehittämisessä. Visiossamme 
kulttuuri kuuluu kaikille, ja asukkaiden hyvinvointia on 
todennettavasti lisätty kulttuurin avulla. Taide ja kulttuuri 
ovat nousseet osaksi Saimaan brändityötä ja laajen-
taneet toimintaamme entistä kansainvälisemmäksi.  

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa käytetyt taloudel-
liset resurssit, osaaminen ja tieto ovat jääneet neljän 
maakunnan alueelle. Taiteellinen ohjelmakokonai-
suutemme on osoittautunut ilmiömäiseksi, ja Saimaa-
ilmiö2026 on perustanut kaiken toimintansa kestävyyden 
ja vastuullisuuden varaan.

Jotta vuoden 2026 tavoitetila saavutetaan, 
Saimaa-ilmiö2026:n strategian on onnistuttava kaikissa 
seuraavissa asioissa. Itä-Suomen yhteistyön kulttuu-
ristrategian on laajennuttava kaikkiin Saimaa-ilmiön 
neljään maakuntaan. Alueen asukkaiden on otettava 
Saimaa-ilmiö omakseen, uskottava sen käänteenteke-
vään voimaan ja nähtävä sen elämänlaatua parantava 
vaikutus. Hankkeen valmistelussa on tehtävä sellaisia 
toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka takaavat taloudellisten 

ja muiden resurssien, kuten osaamisen, jäämisen riit-
tävässä määrin neljän maakunnan alueelle. Taide ja 
kulttuuri ovat helposti saavutettavaa ja niiden näkyvyys 
on huomattava. Kotimainen ja ulkomainen yleisö on 
todennut ilmiömäisen ohjelmakokonaisuuden korkea-
tasoiseksi ja kiinnostavaksi. Saimaa-arki on herättänyt 
vieraiden uteliaisuuden ja paikalliset asukkaat ovat 
esitelleet sitä halukkaasti vierailijoille. 

Kulttuurisesta kestävyydestä ja vastuullisuudesta on 
tullut uusi tapa ajatella ja toimia. Kunnioitamme Saimaan 
herkkää järviluontoa ja kehitämme pienimuotoista ja 
rikasta kulttuuritarjontaa. Kulttuuri- ja matkailupalve-
luiden markkinoinnissa huomioimme ekologisen, sosiaa-
lisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden.  

Valmistaudumme visiomme toteuttamiseen nimittämällä vuorollaan jokaisen Saimaa-ilmiö2026:n keskuskaupungeista Saimaan kulttuuripääkaupungiksi.  
Kulttuuripääkaupunkihanke linkittyy mukana olevien kaupunkien omiin juhlavuosiin.

Vuonna 2026
Savonlinna täyttää
387 vuotta.
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• Teeman alla taide ja kult-
tuuri kulkevat vesiä pitkin ja 
rakentavat yleisölle jännit-
täviä reittejä.

• Pieniä, omakohtaisia koke-
muksia ja kohtaamisia, joissa 
vierailija voi aistia ja olla 
osana ainutlaatuista järvi-
luontoa.

• Luontosuhde.
• Kulttuuri, taide ja tapakult-

tuuri elämyksellisten reittien 
rakentajina.

Veden 
voimalla

Yhdistävillä 
silloilla

Itäisellä 
ilolla

• Taide ja kulttuuri tempaavat 
ihmiset mukaan toimintaan 
ja tarjoavat kaikille tasaver-
taiset mahdollisuudet kokea 
ja tehdä taidetta ja kult-
tuuria.

• Uudet verkostot ja innostava 
yhteistyö, joka inspiroi uutta.

• Kulttuurilaitosten yhteistyö 
on Saimaa-ilmiön selkä-
ranka.

• Haastaa ajattelemaan 
kansainvälisessä mittakaa-
vassa.

• Rehevä karjalaisuus ja 
lupsakka savolaisuus elävät 
Itä-Suomessa sulassa 
sovussa.

• Kulttuurimme on oma -
leimaista ja aitoa.

• Perinteen, yhteisöllisyyden, 
vieraan-varaisuuden ja 
ruokakulttuurin sisällöt.

• Nostaa esiin elettyä elämää 
ja rikasta historiaa, joka 
luo pohjaa tulevaisuuden 
elämäntavalle.

• Uskallusta olla aito.
• Uudet yhteistyömuodot.
• Rohkeus heittäytyä.

Kalakukko on savolainen perinneruoka,  
joka on rekisteröity Euroopan unionin aidoksi 
perinteiseksi tuotteeksi heinäkuussa 2002. 
Kalakukossa ruistaikinakuoren sisään 
leivotaan yleisesti kalaa sekä sian kylkeä. 
Kalakukkoa paistetaan miedossa 
leivinuunissa, ja paisto kestää 5–7 tuntia. 
Nautitaan runsaan voin kanssa.

Q11 Anna yleiskuva 
kulttuuriohjelmanne 
rakenteesta, myös 
vuoden päätoiminnan/-
tapahtumien valikoimasta 
ja monimuotoisuudesta
Saimaa-ilmiö2026:n kulttuuriohjelma rakentuu kolmelle 
pääteemalle.  Veden voimalla -, Yhdistävillä  silloilla - 
ja Itäisellä ilolla -ohjelmakokonaisuudet avaavat väylän 
ilmiömäisen kulttuurin salaisuuksiin. Pääteemojen 
rinnalla kulkee Saimaa-arki- kokonaisuus, joka esittelee 
taidekokemusten ohessa pieniä elämyksiä ja merkityk-
sellisiä kohtaamisia sekä Saimaan rannoilla asumisen 
erityisyyttä ja tapakulttuuria. Olemme vieraanvaraisia, 
ja rakastamme odottamattomia kohtaamisia.

Visualisoimme kulttuuriohjelmamme perinteisen 
savolaisen kalakukon muodossa, joka on täynnä kaikkia 
Saimaa-ilmiö2026:n makuja.

Hyvinvoinnin
yhdistävillä silloilla

Syömään!

YhdessäKulttuuritilojen

siltoja rakentamassaJärven kulttuuri

Metsän kulttuuri

Taide ja kulttuuri vesillä

Taide ja kulttuuri siltana

Saimaa-arjen kulttuurikukko

Teknologian

yhdistävillä silloilla

Musiikin 
alkuvoimaa
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Vuonna 2026 jokaista neljää vuodenaikaa juhlistetaan yhdellä suuremmalla tapahtumalla

Valotaiteilija Kari Kolan Luminous 
Finland 100 -valotaide kokonaisuuden 
Olavinlinnan valaisu. Kuva: Cristopher Lund

SATOA Kuopio Food Festival 2017
Kuva: ProAgria Itä-SuomiHöyrylaivaregatta Puumalan satamassa

Kuva: Visit Puumala

Talvella 2026 Saimaa-ilmiö2026:n 
kulttuuripääkaupunkivuoden avajais-
tapahtumasta vastaa maailmalla 
suurien ulkoilmateosten pioneerina 
ja suomalaisen valotaiteen edelläkä-
vijänä tunnettu joensuulaisen valotai-
teilija Kari Kola. Kolan viimeisin teos 
Savage Beauty nähtiin osana Galwayn 
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmaa maaliskuussa 2020. Vuoden 
2026 aluksi Saimaalle sytytetään valot 
Kari Kolan visuaalisella valotaideko-
konaisuudella. Teoskokonaisuudessa 
valaistaan samanaikaisesti viisi siltaa 
Saimaa-ilmiön kaupungeissa.  

Keväällä 2026 toteutetaan Saimaan 
järviperinteeseen liittyvä Laivan-
passuu-tapahtuma, jolloin kaikki 
vesillä olevat laivat ja veneet haaste-
taan kokoontumaan samana päivänä 
lähimpään satamaan. Savonlinnassa 
näyttävän kokonaisuuden muodos-
tavat toiminnassa olevat historialliset 
höyrylaivat. Höyrypillejään huudatta-
vien alusten ilmestyminen järvenselille 
merkitsi eristyneisyyden murtumista ja 
yhteyksien avautumista pitkän talven 
jälkeen. Laivoja passattaessa koet-
tiin tuulahdus suuresta maailmasta. 
Sama tuulahdus aloittaa Saimaa-il-
miö2026-veneilykauden.

Kesän 2026 tapahtuma 
julkistetaan myöhemmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syksyllä 2026 Koko Saimaan kekri 
-tapahtumassa kokataan ja syödään 
yhdessä. Saimaa-ilmiö julkaisee koko 
syksyn ajan paikallisista raaka-aineista 
laadittuja ruokareseptejä. Skill Share 
Labin mestariluokat keskittyvät ruoka-
kulttuuriin ja Mestarit jakavat oppejaan 
kisälleille. Saimaa Region of Gastro-
nomy järjestää keskuskaupunkien 
toreilla sarjan tapahtumia, gastroruo-
kalähettiläät vierailevat päiväkodeissa, 
kouluissa ja senioritaloissa, ja koko 
Itä-Suomi istuu syömään yhdessä.
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TAIDE JA KULTTUURI VESILLÄ     
Taide ja kulttuuri kulkevat kulttuuripääkaupunkivuonna 
vesiä pitkin. Taitelijamme valloittavat esiintymisareen-
oikseen rannat, saaret, kylät ja kaupungit, ja toteuttavat 
ennennäkemättömiä ja ainutkertaisia elämyksiä. Voit 
kompastua kulttuuriin vaikka tutulla rantaraitilla.

Avoimen haun avulla haluamme löytää 
ohjelma kokonaisuuteen lisää persoonallista ja 
uutta luotaavaa sisältöä.  

Reitistö on kaikki neljä maakuntaa kattava vuodenmit-
tainen taidetapahtuma, jonka teokset sijoittuvat luontoon 
vesi- ja patikointireittien varteen. Osa teoksista on helppo 
havaita, toisten luokse pääseminen vaatii päättäväisyyttä. 
Reitistön kaksi tapahtumaa, Taidepilkki ja Elosoutelu, 
tapahtuvat samanaikaisesti neljässä maakunnassa. 
Kyseessä on visuaalisen taiteen ammattilaisten sekä 
alueellisten taiteilijajärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä 
kehittävä hanke. Reitistön toteuttavat Ars Nova, Joen-
suun Taiteilijaseura, Kaakon taide ja Kuopion kuvataitei-
lijat.

“Järven tarina” Saimaan Teatterin tyyliin   
Saimaan Teatteri on vuodesta 2014 toiminut näyttä-
mötaiteen ammattilaisista koostuva, laivalla Saimaan 
vesireittejä pitkin liikkuva kiertueteatteri. Vuonna 2026 

teatteri laajentaa reittinsä koko Itä-Suomen alueelle, 
rantautuu alueen pienten kylien satamiin ja vie Veden 
voimalla -teemasta  toteutetun nykyteatteriesityksensä 
historiallisesti arvokkaiden seurantalojen näyttämöille. 
Esitys ei tapahdu vain näyttämöllä; se alkaa teatterin 
saapuessa kylään ja loppuu laivan irtautuessa rannasta. 
Saimaan Teatteri tuo vierailuillaan eloa ja sosiaalisuutta 
kylien elämään. 
    
Kulttuurikiska, Kolkkokollektiivi ja Parkumäen 
Masinistit pystyttävät kesällä 2026 tapahtumateltan 
Kuopioon, Savonlinnaan ja Joensuuhun valmistaen 
siltojen alle, laitureiden päälle ja luontokohteisiin sovel-
tuvan äänitaideteoksen. Kolkkokollektiivi kirjoittaa 
tekstit ja Masinistit tekee teknisen toteutuksen yhdessä 
Kulttuurikiskan ammattinäyttelijöiden kanssa. Poikkitie-
teellisessä ja monitaiteisessa hankkeessa valmistetaan 
konttikieligeneraattori, romurautarobotti, säärunokone, 
liiketunnistimella toimivan ääneenlukukone sekä keinot-
tomalla älyllä varustettu mysteerikone. 
 
Saimaan Suuri Vesikiertue on Maaseudun Sivistys-
liiton (MSL) hanke, joka esittelee työpajojen, työnäytök-
sien, reittien ja ympäristötaiteen keinoin maaseudun 
lumovoimaa. Kiertue nostaa esiin Itä-Suomen persoo-
nalliset ITE-taiteilijat ja ITE-taiteen ympäristöt.  MSL 
kokoaa yhteen Saimaan alueen Leader-toimintaryhmät 
ja työstää yhdessä heidän kanssaan vuosina 2024–2026 
toteutettavan Vesikiertueen, joka huipentuu Saimaan 
Suureen Vesikiertueeseen vuonna 2026. Tapahtumien 
keskiössä ovat kulttuurinen ja ekologinen tasapaino sekä 
vesistöjen ja paikalliskulttuurin kestävyys ja jatkuvuus.  
Mukaan kutsutaan alueen taiteilijoita, kulttuurilaitoksia, 
yhdistyksiä, matkailualan yrittäjiä, oppilaitoksia ja kuntia. 
Mukana on myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä taitei-
lijavieraita. 

 JÄRVEN KULTTUURI   
Järven kulttuuri kokoaa yhteen ohjelmakokonaisuudet, 
joissa Saimaan historia ja nykypäivä kohtaavat ja joissa 
Saimaan hyvin erilaiset asukit esittäytyvät.  Varmaa 
on, että Saimaa on viimeksi mainituille rakkain paikka 
maailmassa. Teema lisää yhteisöllisyyttä, jakaa tietoa ja 
vaikuttaa ilmiömäisen Saimaamme ja sen asukkaiden 
tulevaisuuteen. 
   

Tulevaisuuden Riihisaari
 Olavinlinnan vieressä sijaitseva Saimaan luonto- ja 
museokeskus Riihisaari esittelee Saimaan kulttuuria, 
luontoa ja alueen purjehdushistoriaa. Museolaiva-
laiturissa ovat pysyvästi esillä tärkeimmät Saimaalla 
liikennöineet alustyypit. Vuonna 2026 Riihisaaren alue 
on kehittynyt veden äärellä sijaitsevaksi asukkaiden, 
matkailijoiden ja kesäisten oopperajuhlavieraiden yhtei-
seksi olohuoneeksi. Savonlinnan kaupunki on valmiste-
lemassa hakemusta saadakseen kansallisen kaupun-
kipuistostatuksen. Kaupunkipuistoon kuuluu muun 
muassa Riihisaaren alue. Kaupunki on tehnyt myös 
esityksen Saimaan hakemisesta Unescon maailman-
perintökohteeksi.  Suomen ympäristöministeriö yhteis-
työssä Metsähallituksen kanssa valmistelee parasta 
aikaa hakemukseen liittyvän esiselvityksen jättämistä 
Unescolle. Näihin tavoitteisiin liittyvä kulttuuripääkau-
punkivuoden ohjelmakokonaisuus sisältää erilaisia 
tapahtumia, seminaareja ja festivaaleja sekä lisää 
keskustelua kaupunkien luonto- ja maisema-arvojen 
säilyttämisen merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnin 
lähteenä. Riihisaaren luonto- ja museokeskuksen 
yhteistyökumppaneina ovat kansalliset kaupunkipuistot 
Suomessa ja Ruotsissa, Unescon muut maailmanperin-
tökohteet sekä eurooppalainen vesiliikennemuseoiden 
ja kulttuurikeskusten verkosto.

Veden 
voimalla
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 Sano norppa!   
 Saimaannorpassa, tuossa sympaattisessa, mutta vieläkin 
uhanalaisessa Saimaan asukissa, kiteytyy luontosuhteen 
säilymisen tärkeys. Hanke lanseeraa lapsille erityisen 
Norppakasvatusoppimäärän, joka yhdistyy vuonna 2026 
lastenkulttuuritoimijoiden toimesta taideprojekteihin 
eri puolilla Itä- Suomea. Saimaannorppa näkyy aiheena 
myös monissa  itäsuomalaisten taiteilijoiden ja käsityö-
läisten tuotteissa.  Saimaa-ilmiö2026 haastaa kaikki 
ideoimaan ja luomaan uusia norppa-aiheisia tuotteita, 
tarinoita ja teoksia. Norppa-taiteesta syntyvä virtuaa-
linen näyttely tekee tämän ainutlaatuisen kantasaimaa-
laisen tarinan tutuksi muulle Euroopalle ja maailmalle 
sekä edistää norpan säilymistä Saimaalla. Yhteistyöstä 
on neuvoteltu Suomen Luonnonsuojeluliiton itäsuoma-
laisten piirien kanssa.
   
Mökkiläiset  
 Itä-Suomen rannat ovat täynnä kesämökkejä ja vapaa-
ajan asuntoja. Mökkiläiset sytyttävät valot Saimaan 
rannoille kaikkina vuodenaikoina, sillä monipaikkai-
suus tekee kakkosasunnoista ihmisten tasavertaisia 
koteja. Mökkikulttuurilla on erityinen merkitys   kult-
tuuriperinnössämme. Mökit ovat varsinaisia aarreait-
toja lehtien, astioiden, tekstiilien ja käsitöiden kerros-
tumineen ja niiden miljööt ovat täydentyneet vuosien 
mittaan persoonallisilla halkopinoilla, postilaatikoilla 
ja ulkohuusseilla. Vuonna 2026 järjestämme erityisen 
Mökkiläiset-viikon, jolloin innostamme kesämökki-
kansaa avaamaan paratiisiensa ovet ja ottamaan vastaan 
vieraita läheltä ja kaukaa. Mökkiläiset-hanke keskustelee 
yhteistyöstä Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuus-
kunnan ja Hannover2025-kulttuuripääkaupunkihank-
keen kanssa.  

 
METSÄN KULTTUURI    
Maailman tila haastaa meitä ajattelemaan elämäntapo-
jemme rohkeaa muutosta. Metsän kulttuuri -kokonaisuu-
dessa on mukana kolme kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden kanssa toteuttavaa hanketta, joissa kaikissa 
pohditaan metsän mytologiaa, ja kysytään, mitä voimme 
oppia menneestä eli vaatimattomasta ja luonnon ehdoilla 
eletystä elämästä?   

   
Kyliltäpako
(engl. City(e)scape)   
 Norjan Bodössa asuva arkkitehti Sami Rintala palaa 
juurilleen Itä-Suomen maisemiin ja toteuttaa Kyliltä-
pako-teoskokonaisuuden, jota varten muodostetaan 
monialainen työryhmä paikallisten yhteisöjen, käsityö-
läisten sekä kansainvälisten arkkitehtikoulujen kanssa. 
Teos ammentaa voimansa itäsuomalaisista perinteistä 
sekä idän ja lännen kohtaamisesta ja hakee inspiraa-
tionsa metsän mystiikasta, vanhoista itäsuomalaisista 
rakentamisen perinteistä ja elämäntavoista. Tästä syntyy 
erilaisia, tilapäisiä rakennelmia luontoon ja kyläkeskuk-
siin kohtaamisen tai itsetutkiskelun paikoiksi. Projektissa 
pyritään ymmärtämään elämän perustarpeita, säilyttä-
mään yhteys luontoon ja uuden keksimisen sijaan löytä-
mään uudelleen jotain arvokasta menneisyydestämme. 
Sami Rintalan työryhmä on mukana Bodön Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuoden 2024 sisällöissä suunnitte-
lemalla satama-altaaseen kelluvaa sauna-meriallaspro-
jektia, merenrantakylpylää sekä arktista design-koulua.  
 
Lovet2026  
 Lovi liittyy suomalaisessa mytologiassa yliluonnollisiin 
paikkoihin tai olotilaan. Lovet2026 on Suomen Metsä-
museo Luston ja vuoden 2026 Slovakian Zilinan kulttuuri-
pääkaupunkihankkeen kanssa toteutettava kaksiosainen 

SAIMAA-ARKI  
VEDEN VOIMALLA    
• Rantakivellä istuskelu
• Vesillä liikkuminen
• Rantakala-illat
• Talviuinti
• Kalastustapahtumat: onki- ja pilkkikisat
• Metsäkävely
• Marjastus, sienestys ja metsästys

hanke. Ensimmäisessä osassa syvennytään molempien 
maiden puurakentamisen perinteisiin ja hyödynnetään 
niitä uudenlaisten rakennelmien ja taideteosten suunnit-
telussa. Hankkeen toisessa osassa aihetta lähestytään 
mökkikulttuurin ja retkeilyn näkökulmasta. Slovakiassa 
taide valtaa vuoristoreittien mökit, ja Saimaalla kulttuuri-
sisältöä nähdään laavuilla ja levähdyspaikoilla.     
  
Metsän henki on monipuolinen tapahtumakokonaisuus, 
jossa hyödynnetään metsää erilaisten kulttuuritilaisuuk-
sien ja muiden tapahtumien toteutusalustana ja esitys-
paikkana. Uudet, ajassa elävät taiteelliset tulkinnat luovat 
ohjelmaamme monitasoista sisältöä ja tuovat taiteen 
vuonna 2026 luonnon äärelle — rannoille, pelloille ja 
metsiin. 

Saimaa-ilmiö2026 avaa teeman alle avoimen
kansainvälisen ohjelmahaun, joka haastaa  
pohtimaan omaa luontosuhdetta ja elämäntapaa 
taiteen kautta.

FLAGSHIP
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TEKNOLOGIAN YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA   
 Saimaa-ilmiö2026:ssa teknologia ja digitaalisuus on 
näkymättömien siltojen rakentaja, muutoksen tekijä ja 
immersiivisten tilojen luoja. Taiteen ja kulttuurin kosketus 
muuttaa kovan, fyysisen teknologiatuotteen elämyk-
seksi ja antaa sille sielun. Saimaa-ilmiö2026 valjastaa 
muotoilun, taiteen ja teknologiaosaamisen uusiksi 
kulttuurisiksi elämyksiksi Itä-Suomen korkeakoulujen, 
yliopistojen, teknologiateollisuuden yrityksien ja taidefes-
tivaalien, kuten esimerkiksi Kuopio Tanssii ja Soi, välisellä 
yhteistyöllä.   
  
Saimaa-ilmiö2026 alustana
 Saimaa-ilmiö2026:n alustamalli rikkoo raja-aidat ja 
siilot! Digitaalinen alusta rohkaisee toimialarajoja ylit-
tävään yhteistyöhön. Sen perustana toimii Saimaa-il-
miö2026-tietokanta, joka edistää palveluiden hallin-
nointia, löydettävyyttä, markkinointia ja saavutettavuutta 
sekä kaupunki- ja toimialarajat ylittävien innovaatioiden 
syntymistä. Alustaan liitetään virtuaaliseen tai lisät-
tyyn todellisuuteen, peliteollisuuteen, aluemarkkinoin-
tiin ja -hallinnointiin liittyviä sovelluksia, palveluita ja 
tuotteita. Alustan avulla toimijat voivat hakea kumppa-
neita ja laajempaa yleisöpohjaa. Avoimuus ja vastuulli-
suus, tiedolla johtaminen sekä fyysinen ja virtuaalinen 
saavutettavuus ovat keskeisiä elementtejä ja läpileik-
kaavia teemoja alustan rakentamisessa. Alusta-ajat-
telun kaupallista sovellusta tullaan jatkossa kehittämään 
yhteistyössä muun muassa matkailutoimijoiden kanssa.

Uudet digitaaliset näyttelytilat 
Kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 mennessä Itä-Suo-
meen syntyy kaksi hyvin erilaista digitaalista näyttely-
tilaa. Ne mahdollistavat kansainvälisesti merkittävien, 
digitaalisen taiteen kokonaisuuksien sekä immersii-
visten elämysten luomisen ja tuomisen kulttuuripääkau-
punkivuoden ohjelmistoon sekä omien museoidemme 
kätköissä olevien taideaarteiden yhdistämisen moder-
neihin ympäristöihin.  Kuopiossa sijaitseva VB-valoku-
vakeskus luo kaupunkiympäristöön näyttelytilan, jossa 
napin painalluksesta kesäinen metsä muuttuu talvi-
seksi tai taustaksi tanssitaiteelle. Samalla se voi toimia 
eri taiteenlajien  innovaatioiden alustana. Savonlinnan 
Punkaharjulla sijaitseva Tuunaansaaren Luola (entinen 
Taidekeskus Retretti) hyödyntää VR-, AR- ja MR-tekno-
logioita ja tukee paikallista kulttuuri- ja yritystoimintaa. 
Keskukseen on tulossa myös koulutus-, kehittämistyö-
paja- ja taiteilijaresidenssitoimintaa. 
 
Schoolchild science
 Keväällä 2026 järjestetään Lappeenrannan—Lahden 
teknillisen yliopiston LUT Junior Universityn ja J. 
Hyneman Centerin yhteistyönä ylimaakunnallinen, 
yläkouluikäisille suunnattu tiede- ja teknologiakilpailu, 
joka tukee koulujen opetussuunnitelmia ja edistää 
koululaistieteen (“schoolchild science”) hyödyntämistä 
Saimaa-ilmiön alueilla. Uusia teknologisia keksintöjä 
ideoidaan ja toteutetaan erityisesti Saimaan puhtau-
teen, viihtyvyyden lisäämiseen ja kestävään vesistöliik-
kumiseen liittyen, Veden voimalla ja Yhdistävillä silloilla 
-teemoin.
 
Historia eläväksi! 
Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen lehto-
reista muodostuvan työryhmän projektissa tuotetaan 
historian digitaalinen oppimisympäristö ja järjestetään 
elämyspedagogisia tapahtumapäiviä eurooppalaisten 

yhteistyötahojen kanssa. Projektin aikana tuotetaan uutta 
materiaalia opituista ilmiöistä. Materiaalin pelialusta 
tulee myös matkailijoiden käyttöön. Yhteistyöstä on 
keskusteltu myös Hildesheim2025-kulttuuripääkaupun-
kihankkeen kanssa.  
 

TAIDE JA KULTTUURI SILTANA   
Saimaa-ilmiö2026:ssa taide ja kulttuuri toimivat sekä 
näkyvinä että näkymättöminä siltoina. Teema yhdistää 
maakuntiemme kulttuurilaitokset, jotka yhdessä voivat 
tehdä paljon enemmän, kuin mihin yksin pystyisivät. 
Teemme tilaa nykytanssille ja vahvistamme kulttuurita-
sa-arvon toteutumista. Valaisemme sillat ja sytytämme 
Saimaalle valot.

Suomen suurin museo kertoo 
Saimaa-ilmiöistä
Museoiden verkostoitumisen ja yhteistyön tuloksena 
syntyy museoverkosto, joka kattaa koko Itä-Suomen, ja 
laajenee museoiden Finna-palvelun kautta myös verk-
koon. Verkoston museot tallentavat, tutkivat ja esitte-
levät Saimaa-ilmiötä ja avaavat vuonna 2026 Suomen 
suurimman museon, joka tuo näkyviin Saimaan kult-
tuurin, historian ja taiteen merkityksellisimmät sisällöt. 
Yhteistyö tiivistyy jo aiemmin toteuttamaan Itä-Suo-
messa kiertävän kelluvan näyttelyn. Saimaan museot 
toteuttavat lisätyn todellisuuden sisältökokonaisuuksia 
esimerkiksi satamiin, näköalapaikoille ja historialli-
siin kohteisiin ja hyödyntävät Saimaa-ilmiön digitaalista 
alustaa. Suomen suurin museo on valmis ja avataan ylei-
sölle kaikissa Saimaan alueen museoissa sekä digitaa-
lisesti vuonna 2026. Keskustelu yhteistyöstä on avattu 
Pietarin ja Leningradin alueen kulttuurikomiteoiden 
kanssa.

 Osaksi museoverkostoa liittyy Mikkeliin keväällä 
2021 avautuva uusi tiedekeskus Sodan ja rauhan keskus 

Yhdistävillä 
silloilla
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Muisti. Keskus on keskustellut vuoden 2026 yhteistyöstä 
Hildesheim 2025:n European Weeks of Peace -projektin 
kanssa. Sodan ja rauhan keskuksen näyttelyt liittyvät 
kysymyksessä Q 14 esitettyihin suunnitelmin.

Vuonna 2026 Mikkelin, Kuopion ja Joensuun taide-
museoiden hallinnoima M_itä? Nykytaiteen katselmus 
laajenee Lappeenrantaan (sekä mahdollisesti myös 
muihin Saimaan alueen kaupunkeihin) ja yhteistyötä 
pyritään tekemään/tehdään myös kansainvälisellä 
tasolla. Kuratoidut laadukkaat nykytaiteen katselmukset 
nostavat esille alueen ammattitaiteilijoita ennenäkemät-
tömän laajasti Saimaan rannoilla. M_itä? nostaa alueen 
nykytaiteen näkyväksi. Mahdollisuuksien mukaan nyky-
taide leviää myös yhteisötasoille osallistavina tapahtu-
mina.

Saimaan valot
 Valotaiteilija Kari Kola toteuttaa Saimaa-ilmiö2026:lle 
kolmeosaisen teoskokonaisuuden. Koko vuoden avaa-
vassa tapahtumakokonaisuudessa valaistaan saman-
aikaisesti viisi siltaa Saimaa-ilmiön kaupungeissa ja 
samanaikaisten oheistapahtumien teemana ovat valo ja 
jää.  

Kokonaisuuden toisen osan muodostavat Luonnon 
salaisuudet -työpajat. Kansainväliset visuaalisen ja 
mediataiteen ammattilaiset vetävät itäsuomalaisille 
taiteilijoille työpajoja, joissa valaistaan vähemmän 
tunnettuja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä luonto-
kohteita. Työpajaprosessi taltioidaan, ja sitä voi seurata 
Saimaa-ilmiö2026:n digitaalisen alustan kautta.  Kult-
tuuripääkaupunkivuoden päätöstapahtumassa valotai-
dekokonaisuuden suunnittelijoina ja toteuttajina toimivat 
työpajoihin osallistuneet paikalliset taiteilijat. Samalla 
sytytetään yhdessä valot koko Saimaan alueelle sekä 
haastetaan asukkaat järjestämään omia sissivalaisutem-
pauksia. 

Saimaalainen teatteritrilogia  
Itäisestä Suomesta, Karjalasta ja Viipurista on histo-
rian saatossa ollut tiiviit yhteydet Pietariin. Yhteisestä 
historiasta kumpuava tarina nousee teatterin lavalle 
suurena saimaalaisena trilogiana. Tämän uuden koko-
naisuuden kaksi osaa esitetään Saimaan alueen teat-
tereissa ja yhden osan toteutuksesta vastaa venäläinen 
teatteri. Tavoitteena on kertoa Saimaan alueen ja Pietarin 
tiiviistä yhteisestä historiasta draaman keinoin sekä lisätä 
suomalaisten ja venäläisten vuoropuhelua ja keskinäistä 
ymmärrystä. Kokonaisuuden toteutukseen osallistuu 
näyttelijöitä ja käsikirjoittajia Suomesta ja Venäjältä. 
Ohjelmakokonaisuuden toteutuksesta vastaavat tiiviissä 
yhteistyössä Itä-Suomen ammattiteatterit. Keskustelu 
yhteistyöstä on avattu Leningradin alueen kulttuurikomi-
tean kanssa.  
 
Itäisen tanssin uudet askeleet   
Tanssi on yksi suosituimmista harrastuksista itäsuo-
malaisten nuorten keskuudessa.  Ammattitanssijana 
toimiminen alueella on kuitenkin haastavaa, sillä työti-
laisuuksia on vähän. Itä-Suomen tanssin aluekeskus 
ITAK toimii Saimaa-ilmiö2026:ssa nykytanssitaiteen 
ja itäsuomalaisten siltana ottaen samalla uusia askelia 
laajentamalla toimintansa ja kiertueverkostonsa koko 
Itä-Suomen alueelle. Jo syksyllä 2024 ITAK avaa teos-
haun, jolla haetaan erityisesti Saimaa-ilmiö2026:n 
pääteemoihin pohjautuvia, uusia nykytanssiteoksia. 
Teokset sijoitetaan kulttuuripääkaupunkivuoden kier-
tueohjelmistoon siten, että nykytanssi saavuttaa vuonna 
2026 myös maakuntien kylät ja rajaseudut, ottaa uusia 
ilmiömäisiä askelia ja tulee tasavertaiseksi osaksi itäsuo-
malaista taidekenttää.    

Savonia-ammattikorkeakoulu suunnittelee neuro-
tanssikoulutusta tanssin ammattilaisille, fysioterapeu-
teille ja alan opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on 
juurruttaa neurokuntoutujien tanssillinen ryhmätoiminta 

pysyväksi osaksi Järvi-Suomen alueen fysioterapiakoulu-
tusohjelmia. Koulutus huipentuu vuonna 2026, jolloin 
Kuopiossa, Itä-Suomen tanssin pääkaupungissa, järjes-
tetään kansainvälinen neurotanssitapahtuma. Tapah-
tumassa toteutetaan neurokuntoutujien, tanssijoiden 
sekä fysioterapeuttien yhteistuotantona yleisölle avoimia 
tanssi esityksiä Saimaa-ilmiö2026:n teemoilla.  
 
Saimaalla kirjoitettu tasa-arvon tarina 
 Tasa-arvo on suomalaisille perusoikeus. Saimaalaiselle 
tasa-arvo tarkoittaa tasa-arvotaistelija Minna Canthin 
perinnön lisäksi monia pieniä ja asukkaiden arkeen 
kuuluvia jokapäiväisiä asioita. Kulttuuritasa-arvoon 
kuuluu, että voi valita asuinpaikkansa ja olla silti yhtä-
läisten kulttuuripalvelujen saavuttama, osallistua ja olla 
osa erilaisia yhteisöjä.  

Kirjastolaitos ja vapaa sivistystyö ovat kulttuuri tasa-
arvomme kulmakiviä. Harvaan asutussa ja vesistöjen 
halkomassa Itä-Suomessa auto vie kirjaston edelleen 
asiakkaan luo. Saimaan alueen kirjastojen yhteisprojekti, 
Kirjastoautoralli, vaalii ja kehittää kirjastoautojen ainut-
laatuista perinnettä. Kirjastot kokoavat myös yhdessä 
asiakkaidensa kanssa kirjallisen kulttuurireitin, jossa 
nostetaan esiin oman kotiseudun kirjallisuutta uudella 
ja osallistavalla tavalla. Vuoden 2026 Kirjastoautopäivät 
kutsutaan Savonlinnaan ja IFLA:n kansainväliset jäsen-
kirjastot toivotetaan tervetulleiksi tutustumaan ilmiömäi-
seen kirjastolaitokseemme. 

Tasa-arvon, sananvapauden, demokratian ja 
naisten äänioikeuden puolesta taistelleen Minna Canthin 
200 vuotta vanha puutalo Kanttila sijaitsee Kuopion 
keskustassa. Minna Canthin talo -yhdistys haluaa 
pelastaa Kanttilan ja remontoida sen kulttuurikäyttöön.  
Vuonna 2026 yhdistys järjestää talossa sanataiteeseen 
ja journalismiin liittyviä seminaareja ja tilaisuuksia. Se 
tarjoaa residenssiohjelman kirjoittajille, tutkijoille ja 
taiteilijoille. Kanttilan ovet ovat avoinna kaikille maailman 
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kansalaisille, jotka haluavat edistää tasa-arvotyötä.  
Saimaa-ilmiö2026 on keskustellut yhteistyöstä Hanno-
ver2025-kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa

KULTTUURITILOJEN SILTOJA RAKENTAMASSA    
 Kulttuuripääkaupunkivuosi herättää kaupunki- ja kunta-
keskukset eloon, tuo keskiajan Savoon, rakentaa siltoja 
uuden itäsuomalaisen kaupunkikulttuurin syntymiseksi 
sekä luo mahdollisuuksia spontaanien tapahtumien ja 
tempausten järjestämiseksi julkisissa tiloissa. Kannus-
tamme kaupunkeja ja kuntia osoittamaan paikkoja 
taiteelle ja tapahtumille sekä helpottamaan toimijoiden 
lupaprosesseja. Uusien tilojen rakentamisen sijaan 
innostamme julkisia ja yksityisiä toimijoita mahdollista-
maan tyhjien tilojen monipuolista kulttuurikäyttöä. 

Jaamme erityisiä ”Myö taataan”-stipendejä uusille, 
persoonallisille kaupunki- ja kaupunginosatapahtu-
mille ja toimijoille taataksemme tapahtumien toteutu-
misen. Saimaa-ilmiö2026-alustan taiteilijapankista 
voi myös tilata tilaisuuteen sopivan taitelijan.

Itäinen kaupunkikulttuuri  
Saimaa-ilmiö2026 aikana Savonlinnaan syntyy kaksi 
täysin uutta kaupunkifestivaalia Craft & Design Savon-
linnan ja Ars Nova ry:n toimesta. Tapahtumien aikana 
kaupunki täyttyy visuaalisesta taiteesta, näyttelyistä, 
tilateoksista, performansseista, puheenvuoroista, 
luennoista ja työpajoista. Vuoden 2026 ANTI-Contem-
porary Art Festival liittää yhteen Saimaa-ilmiö2026:n 
kaupungit hankkeella, jossa eripuolilta maailmaa kotoisin 
olevat taiteilijat ja heidän teoksensa ottavat haltuun 
julkisia tiloja, koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, metsiä 
ja järviä. Festivaali jakaa myös maailman ainoan live 
art -taiteen ANTI Festival International Prize for Live 
Art-palkinnon, jonka voittajan tilausteosta esitetään 

kulttuuripääkaupunkivuonna eri puolilla Itä-Suomea. 
Vuosina 2025–2026 toteutettavassa residenssiprojek-
tissa tuotetaan uusi teos, jota varten taiteilija/taiteilija-
ryhmä työskentelee Saimaa-ilmiön kaupungeissa. Teos 
saa ensi-iltansa Kuopion ANTI-festivaalilla syyskuussa 
2026.  ANTI-festivaali on keskustellut yhteistyöstä 
Magdeburg2025-kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. 
  
Idästä tuulee – kolme itsenäistä 
kulttuuritilaa yhdessä    
Moni perinteikäs itäsuomalainen kulttuuritila on sulkenut 
ovensa. Itsenäisesti toimivat kulttuuritilat Kulttuuritila 
Nuijamies Lappeenrannassa, Savonlinnan Kulttuurikellari 
sekä Näyttämö Joensuussa ovat yhdistäneet voimansa 
luodakseen uuden toimintamallin vapaiden kulttuuriti-
lojen toiminnalle. Yhteistyö mahdollistaa sisällöllisesti 
aiempaa korkeatasoisempien tuotantojen tuottamisen ja 
uusien kulttuuripalvelutuotteiden myymisen sekä lisää 
itäsuomalaisten vapaan kentän kulttuuritilojen toiminnan 
tunnettuutta kansainvälisesti. Yhteistyö tuo lisää resurs-
seja kaikille kulttuurin ja taiteen toimijoille, kulttuuriyrit-
täjyydelle ja parantaa alan työllisyyttä. Idästä tuulee 
-kulttuuritilojen yhteistyö mahdollistaa vuonna 2026 
tiedon jakamisen Saimaa Skill Share Labin kautta muille 
toimijoille ja erityisen itsenäisiin kulttuuritiloihin suunni-
tellun ohjelmiston tuottamisen osaksi vuoden ohjelmaa. 

Luovat tilat ja tekijät    
 Saimaan alueen luovat tilat ovat vierailun arvoisia koke-
misen ja tekemisen paikkoja. Tilat avaavat uniikkeja 
näkymiä aitoon itäsuomalaiseen kulttuurikenttään ja 
niissä voi tulla kädestä pitäen opastetuksi ja päätyä osaksi 
uutta tarinaa. Saimaa-ilmiö2026 kokoaa Itä-Suomen 
luovat tilat, residenssit, kulttuurikodit ja hubit yhteen. 
Digitaalinen alustamme mahdollistaa toimijoille helpon 
tavan hakeutua mukaan yhteiseen toimijaverkostoon sekä 
tekee saavutettavuuden helpommaksi myös vierailijoille.  

 Luovat tekijät kootaan Saimaa-ilmiö2026-alustan 
taiteilijapankkiin. Alustan kautta pääsee tutustumaan 
alueemme ammattitaiteilijoiden osaamiseen ja löytää 
taiteen tekijöitä niin paikallisiin, valtakunnallisiin kuin 
kansainvälisiin projekteihin. 

Tavinsalmen keskiaikakeskus
Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon maakunnan historia 
juontaa juurensa Tavinsalmelle, jonne perustettiin 1500-
luvulla kuninkaankartano. Alkuperäisen kuninkaankar-
tanon paikalle suunnitellussa elämyskeskuksessa keski-
aika tuodaan tähän päivään sellaisena kuin se on ollut. 
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 keskiaika 
palaa Tavinsalmelle.  Toteutuessaan keskus järjestää 
teemapäiviä ja tapahtumia, joissa kävijät pääsevät 
kokemaan keskiajan tapa-, ruoka- ja käsityökulttuuria, 
muinaisoluen panemista, miekkailua ja jousimetsästystä. 
Lapsille ja nuorille suunnattavat tapahtumat yhdistävät 
keskiajan tämän päivän populaarikulttuuriin, liveroolipe-
leihin (LARP) ja cosplayhin.

HYVINVOINNIN YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA    
Kulttuuri ja taide lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Tässä 
ohjelmakokonaisuudessa luomme aktiivista ja osallis-
tuvaa elämäntapaa, nostamme eritystaiteen näkyväksi ja 
tasa-arvoiseksi osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta sekä 
yhdistämme kulttuurin osaksi ilmiömäisiä liikuntatempa-
uksia. 

Avaamme avoimen ohjelmahaun uusien
kulttuurihyvinvointihankkeiden osalta.

Itä-Suomen yhteinen kulttuurihyvinvointiverkosto    
 Etelä-Savon Taikuhyve ja Pohjois-Savon Itä-Suomen 
hyvinvointivoimala ovat kulttuurihyvinvoinnin alue-
verkostoja, jotka kehittävät kulttuurin ja hyvinvoinnin 
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saumakohdassa olevaa toimintaa sekä vahvistavat terveyttä 
ja hyvinvointia edistävää taide- ja kulttuuritoimintaa.  Ne 
toimivat myös alueellisina vuorovaikutus- ja viestintäkanavina. 
Tavoitteemme on, että vuonna 2026 jokaisessa maakunnassa 
on oma kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto, ja teemme määrä-
tietoista työtä kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutusten 
lisäämiseksi. Kulttuurikamut, Piristäjät ja Kaikukortti mahdol-
listavat kaikille kulttuurin kuluttamisen. Verkosto on aktiivi-
sesti mukana kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumissa. 
  
Ilmiömäinen erityistaide   
Kulttuuri kuuluu kaikille! Saimaa-ilmiö2026 tekee näky-
väksi erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden osaamisen ja 
luo osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tuomme erityistaiteen 
mukaan ohjelmahankkeisiimme ja kannustamme kaikkia 
yhteistyöverkostojamme huomioimaan ihmisarvon ja yhden-
vertaisuuden myös omissa projekteissaan. Ilmiömäisen 
erityistaiteen kärkihankkeiksi nostetaan kehitysvammaisille 
suunnattu Hyppy! -teatteritapahtuma Mikkelissä ja Joensuun 
monitaiteinen Parafest, joiden toimintaa kehitetään ja laajen-
netaan koko Itä-Suomen alueelle. Tapahtumille haetaan 
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.   

SAIMAA-ARKI  
YHDISTÄVILLÄ SILLOILLA    
• Hyvinvointia luonnosta
• Saimaan kulttuurikierrokset
• Kokeile kulttuuria, testaa 

taidetta -vierailut
• Yhteisölliset tapahtumat
• Ilmiömäiset teot ja tekijät
• Yhteiset tempaukset 

Liikutaan!    
Liikunnan aluejärjestöt osallistuvat kulttuuripää-
kaupunkivuoteen omalla Liikutaan!-ohjelmalla. Ne 
keräävät yhteen alueiden urheiluseurat, kuntien 
liikuntatoimet, oppilaitokset, koulut ja päiväkodit, 
joiden kanssa toteutetaan kaikille saavutettavia ja 
ympärivuotisia matalankynnyksen liikuntatempa-
uksia. Liikutaan!-hanke etsii uusiin  liikuntaryhmiin 
erityisesti heitä, jotka liikkuvat vähiten.  Hankkeen 
päätapahtumat ryhmitellään vuodenaikojen mukaan. 
Keväällä järjestetään neljän maakunnan läpi kulkeva 
polkupyöräviesti. Kesän päätapahtuma on yöttömän 
yön soutusuunnistus, syksyllä tempaistaan kävelyn, 
marjastuksen ja sienestyksen merkeissä ja juhla-
vuoden päättää maailman suurin pipolätkäturnaus. 
Liikunnan tapahtumat liittyvät tiiviisti kulttuuripää-
kaupunkivuoden muihin päätapahtumiin. Liikunnan 
aluejärjestöt tekevät yhteistyötä kulttuurialan toimi-
joiden kanssa taide-elämysten yhdistämiseksi 
projekteihin. Aluejärjestöt ovat keskustelleet yhteis-
työstä Pietarin urheilukomitean kanssa ja Magde-
burg2025-kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. 

ANTI Contemporary Art Festival 2015, All The Qeens Men: Fun Run, Kuva: Pekka Mäkinen

Kansallispuvut, Kuva: Susanna Mattheiszen
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MUSIIKIN ALKUVOIMA
Alueellamme, etenkin Pohjois-Karjalassa, on ikivanha 
kansanmusiikkiperinne, joka pohjautuu Suomen 
kansallis eepos Kalevalaan ja kansallissoitin kantelee-
seen. Laulaminen on edelleen ihmisen väkevin ilmaisun-
muoto, ja soittaminen sanojen jatke. Oma ilmiömäinen 
karjalainen perinteemme on kuitenkin juuri nyt omalla 
maaperällään vaarassa unohtua ja kadota. Saimaa-
ilmiö2026 tuo alueen oman musiikkiperinteen nyky-
aikaan, tekee sen näkyväksi musiikin genrerajat ylittä-
vällä yhteistyöllä sekä luo alustan uusille innovaatioille. 
Saimaa-ilmiö2026 tekee yhteistyötä Slovakian Zilinan 
kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa uhanalaisten 
kansansoittimien pelastamiseksi ja suunnittelee festi-
vaalia, jonka keskiössä ovat esimerkiksi Unescon suoje-
lema slovakialainen fujara- kansansoitin sekä suoma-
laiset kantele ja jouhikko.

Itä-Suomen kansanmusiikki-instituutti 
Savonlinnan seudulle perustetaan Itä-Suomen kansan-
musiikki-instituutti, joka tutkii suomalais-ugrilaista 
kansanmusiikkia sekä siihen liittyvää laulu-, tanssi- ja 
muuta perinnettä, tarjoaa koulutusta ja tapahtumia sekä 
taltioi itäsuomalaista perinnettä.  Tavoitteena on lisätä 
kansanperinteen tunnettuutta, nostaa sen arvoa ja antaa 
alusta laajalle uudistustyölle. 
 
Operaatio Kantele 
Kansallissoittimemme kantele päivitetään tähän päivään 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Rääkkylän kunnan 

hallinnoiman Operaatio Kantele -hankkeen kautta. Innos-
tamme ihmisiä ihastumaan jälleen karjalaisen kanteleen 
sointiin ja ottamaan soittimen sormillensa monin yhtei-
söllisin keinoin sekä varmistamme opettajakoulutuksen 
tulevaisuuden ja kehitämme uusia kanteleinnovaatioita. 
Kanteleen tulevaisuutta vahvistamme Rääkkylään perus-
tettavan soitinkehityskeskuksen kautta. Tarvitsemme 
kanteleen tunteaksemme juuremme ja kansamme 
soinnin sekä luodaksemme soittimesta jatkossa entistä 
ilmiömäisemmän. Vuonna 2026 kantele soi neljässä 
maakunnassa ja sosiaalinen soitto tuo yhteen eri suku-
polvet ja kansallisuudet.
  
Nyt mie ruppeen laulamaan 
Useiden Saimaa-ilmiö2026:n toimijoiden yhteinen 
lauluhanke lisää osallisuutta ja hyvinvointia. Laulamme 
yhdessä lasten, nuorten, maahanmuuttajien, senioreiden 
ja erityisryhmien kanssa. Laulamme yhdessä uutta ja 
vanhaa, jokaisessa maakunnassa, tiettyyn kellonaikaan. 
Palautamme itäsuomalaiseen arkeen sosiaalisen laula-
misen perinteen ja ilon ainutlaatuisesta ilmaisuvoimasta. 
Löydämme laulun ilon!
 
Saimaan orkesterisilta - Eastern joy orchestrated
Musiikin alkuvoima ja kansanmusiikin suhde klassisen 
musiikin kehitykseen sekä vaikutus  nyky- ja viihdemu-
siikkiin innostavat Itä-Suomen kaupunginorkestereita. 
Orkesterit nostavat itäisen kansanmusiikin alkuvoiman 
kulttuuripääkaupunkivuoden pääteemakseen ja huomi-
oivat sen kansanmuusikoiden ja -laulajien kanssa tehtä-
vällä laajalla yhteistyöllä. Orkesterit tilaavat ja kantaesit-
tävät teemaan sopivia uusia teoksia. Vuoden aikana 
korostetaan yhdessä laulamisen merkitystä esimerkiksi 
laajan yleisötyön kautta. Kulttuuripääkaupunkivuonna 
orkesterit kokoontuvat Saimaan suureksi sinfoniaorkes-
teriksi, tekevät eurooppalaista yhteistyötä ja soittavat 
yhdessä Saimaa-ilmiö2026:n päätapahtumissa.

YHDESSÄ    
Yhteisöllisyys on osa Saimaa-arkea. Tämän teeman alle 
kokoamme uusia yhteisöllisiä toimintatapoja synnyttäviä 
kokonaisuuksia. Huomioimme eri ikäpolvet nuorimmista 
vanhimpiin. Arvostamme osaamista, taitoa ja hiljaista 
tietoa, ja tahdomme siirtää sen tuleville sukupolville.  

Avaamme teemaan liittyen ohjelma haun, jossa
etsimme yhteisöllisiä ja meitä itäsuomalaisia ulkoapäin 
katselevia, rohkeita ohjelmakokoaisuuksia.

Maailman suurin LAKU-lastenkulttuurifestivaali 
Vuonna 2026 maakunnalliset lastenkulttuurikeskukset 
ja -toimijat toteuttavat yhdessä maailman suurimman 
LAKU-lastenkulttuurifestivaalin. Jokaiseen maakun-
taamme levittäytyvän, kuusiviikkoisen tapahtuman 
tavoitteena on saada alueen jokainen lapsi kosketetuksi 
taiteella joko kokijana tai tekijänä. Samalla kirjoitamme 
yhdessä itäsuomalaista lasten tarinaa, ja jätämme kult-
tuurijälkiä sydämiin ja kasvatamme uutta ilmiömäistä 
sukupolvea. Festivaalin kärkitapahtumina toimivat suur-
kuorokonsertit, taideneuvolatempaukset ja Maja-haaste. 
Suurtapahtumaan valmistaudutaan yhdessä vuosina 
2021–2025 kokeilemalla uusia lastenkulttuurin toiminta-
malleja. Hankkeessa kokeillaan osallistavaa budjetointia.  
Lisäksi lastenkulttuurikeskus Verso on mukana toteut-
tamassa Rattaat—Wheels-projektia, jossa tuotetaan 
moniaistinen esitys veteen, veden voimaan ja Saimaan 
teolliseen kehitykseen liittyvistä tarinoista ikäihmisten 
haastattelujen pohjalta. Hankkeessa syntynyt toiminta-
malli jää pysyväksi osaksi alueellista kulttuurikasvatus-
suunnitelmaa. Olemme neuvotelleet Slovakian Zilinan 
kanssa yhteisestä ohjelmasisällöstä, jossa itäsuomalaiset 
lastenkulttuurin ammattilaiset tekevät nukketeatteria 
slovakialaisten taiteilijoiden kanssa. 

Itäisellä ilolla
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Mestarit ja kisällit kohtaavat 
Itä-Suomesta löytyy edelleen monien erityistaitojen 
ilmiömäisiä osaajia. Perinnekäsityöt, esimerkiksi 
kansallis puvut ja niiden tuunaus sekä puurakentamiseen, 
soitinrakentamiseen ja tuohitöihin liittyvä taito, ja perimä-
tieto on tärkeää siirtää uusille taitajille nyt. Hiljaista tietoa 
on myös paikallisessa yhdistys-, kulttuuri- ja taideken-
tässä. Haastamme Mestareita jakamaan tietoaan ja Kisäl-
lejä olemaan oppilaina sekä jatkamaan mestarien työtä 
ja tekemään omia tulkintojaan moninaisesta hiljaisesta 
ja sukupolvienvälillä kulkevasta perimätiedosta. Rikastu-
tamme ohjelmakokonaisuutta tuomalla esiin alueemme 
monet kansallisuudet. Kulttuurien ja perinteiden kohtaa-
misesta voi syntyä uutta, ja yhdessä tekemällä ymmärrys 
toista kulttuuria kohtaan paranee. Järjestämme kokonai-
suuteen liittyviä työpajoja ja tapahtumia vuonna 2026. 
 

Saimaa Skill Share Lab
Saimaa Skill Share Lab on uuteen osaamiseen, tiedon 
jakamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyvä 
kohtauspaikka. Hankkeessa syntyvät kotimaisten ja 
kansainvälisten yhteistyökumppaniemme vetämät 
mestariluokat ovat uudenlaisia oppimisympäristöjä, 
joissa opitaan ajattelemaan ja työskentelemään innova-
tiivisella ja mentoroivalla tavalla. Yhteistyökumppanina 
ja luovan ajattelun alustana hankkeessa toimii arkisto- 
ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskus Mikkelin 
Memory Campus. Sähköiset arkistot tarjoavat Skill Share 
Labin käyttöön laajan pohjamateriaalin ja verkoston, 
jonka avulla voidaan luoda uusia innovaatioita. Yksi Skill 
Share Labin tapahtumista on yhteisöllinen yrittäjätapah-
tuma Kesän onnellisin päivä, joka antaa niin kokeneille 
yrittäjille kuin nuorille kasvuyrittäjille tilaisuuden verkos-
toitumiseen, kokemusten vaihtoon ja uusien toiminta-
mallien jakamiseen. Tapahtuman järjestävät Etelä-Savon, 
Savon ja Pohjois-Karjalan Nuoret Yrittäjät.  

Suomen Pisin Wappu on perinteikäs Lappeenrannan—
Lahden teknillisen yliopiston LUT:n ja LAB-ammatti-
korkeakoulun Lappeenrannassa olevalta Skinna-
rilan kampukselta ponnistava opiskelijoiden yhteinen 
Wappuspektaakkeli. Useiden viikkojen mittainen Suomen 
Pisin Wappu sisältää tapahtumia joka päivälle. Vuonna 
2026 mukaan haastetaan ja kutsutaan muun Saimaa-
ilmiö2026 alueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
opiskelijat. Wappuräyhän julistuksella alkava Wapun-
aika sisältää muun muassa ikuisen tulen Wappunuotion, 
juhlia, urheilutapahtumia, yhteisiä matkoja ulkopaikka-
kunnille, ulkoilmafestivaaleja ja akateemisia pöytäjuhlia. 
  
SYÖMÄÄN!   
Ruoka on aina ollut itäsuomalaiselle emännälle ja isän-
nälle kunnia-asia. Ruokakulttuurimme perustuu vuoden 
kierron mukaan saatavaan satoon ja kertoo elämäntavas-
tamme, kulttuuriperinnöstämme ja vieraanvaraisuudes-
tamme. Meillä leivotaan, paistetaan ja tehdään ruokaa 
riistasta, marjoista ja sienistä. Perinneruokia arvostetaan 
ja reseptit siirtyvät sukupolvilta toisille.
 
Saimaa Region of Gastronomy on yksi kärkihankkeis-
tamme. Haemme vuodelle 2026 koko Saimaan alueen 
yhteistä European Region of Gastronomy -statusta. 
Nostamme puhtaan ruokamme keskiöön sekä opetamme 
Euroopalle, kuinka keräämme villiyrttimme ja sienemme 
sekä valmistamme ruokamme luonnon helmassa. Hank-
keen avulla parannetaan paikallisten raaka-aineiden 
löydettävyyttä, rakennetaan verkostomaisia palveluja 
yli maakuntarajojen ja tehdään laajempaa yhteistyötä 
D.O.Saimaa -tuotemerkin alla. Itä-Suomen ruokatoi-
mijoiden yhteistyö tiivistyy ja tapahtumakonsepteja 
laajennetaan uusille paikkakunnille. Tavoitteenamme on, 
että vuonna 2026 jokaisessa kunnassa on oma vastuul-
linen ruokatapahtuma ja Itä-Suomella useita kansain-
välisiä gastrolähettiläitä. Alueen ruokamatkailutuotteita 

tuotteistetaan päämäärätietoisesti ruoka-, matkailu- ja 
luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteistyössä sekä 
rakennetaan maakuntien välisiä sisältöjä kansainvälisille 
markkinoille.

Pöytä rajan yli – Стол через границу -tapahtumassa 
rakennamme konkreettisesti Suomen ja Venäjän rajan 
yli meneviä ruokapöytiä. Kutsumme raja-alueille katet-
taviin itäsuomalaisen ja venäläisen ruokakulttuurin 
parhaista herkuista notkuviin ruokapöytiin niin asukkaat 
rajan molemmin puolin kuin kansainväliset gastroturistit. 
Olemme avanneet keskustelun tapahtuman suunnitte-
lusta Leningradin alueen kulttuurikomitean kanssa. 
 
Sano MUIKKU! Kun englantilaisilla on fish & chips, meillä 
suomalaisilla on paistetut muikut. Muikku kuuluu erotta-
mattomasti itäsuomalaiseen ruokapöytään ja sitä on syöty 
täällä niin kauan kuin on asuttukin. Savolainen perinne-
ruoka kalakukko tehdään yleisimmin muikusta.  Muikkua 
pyydetään verkoilla, rysällä tai nuotalla. Se on sisävesien 
ammattikalastajien tärkein saaliskala ja tärkein talous-
kalamme. Muikun ja muun kotimaisen luonnonkalan 
syöminen on iso ekoteko. Haastamme ihmisiä jakamaan 
kokemuksia roskakaloina pidettyjen järvikalojen uusista 
käyttötavoista sekä kuvia kalastuksesta, kokkailusta ja 
herkullisimmista järvikala-annoksista. Kuvia ottaessa saa 
varmimmin itäisen ilon pintaan sanomalla MUIKKU! 

SAIMAA-ARKI 
ITÄISELLÄ ILOLLA    
• Joviaalit savolaiset ja vieraanvaraiset 

karjalaiset
• Tarinan iskentä ja sanan voima
• Kyläilykulttuuri • Kyläjuhlat • Rotinaperinne
• Piirakan-, leivän- ja rieskanpaistoperinne

FLAGSHIP
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Itäisellä ilolla -teema nostaa esiin elettyä elämää ja 
rikasta historiaa, joka luo pohjaa tulevaisuuden elämän-
tavalle. Se kokoaa kulttuuriohjelmassamme vahvimmin 
kulttuuriperintöön liittyviä sisältöjä. Musiikin alkuvoima 
-ohjelmakokonaisuudessa tuodaan Suomen kansal-
lissoittimen kanteleen sekä karjalaisen ja savolaisen 
kansanmusiikin ja kansalliseepoksemme Kalevalan 
perinteitä nykyaikaan. Kantele on ikiaikainen ilmiömäinen 
itäsuomalainen instrumentti, jolla on soitettu ilot ja surut. 
Kalevalainen poljento ja kalevalamitalla laulaminen on 
ollut sanavoiman ja -mahdin väkevin muoto ja yhdessä 
laulaminen olennainen osa kulttuuriperintöämme. 

Mestarit ja kisällit kohtaavat -projekti kokoaa 
yhteen alueemme erityisosaajat ja kerää talteen heidän 
arvokkaan työnsä. Haluamme siirtää ja opettaa käsillä 
tekemisen taitoja niin omille kuin vieraillemme. Haas-
tamme mestareita jakamaan tietojaan ja kisällejä teke-
mään omia tulkintojaan perimätiedosta ja päivittämään 
aikaisempien sukupolvien rikasta perintöä. 

Syömään!-ohjelmakokonaisuus vahvistaa yhteisölli-
syyttä rikkaan itäsuomalaisen ruokaperinteemme kautta. 
Yhdessä syöminen ja kokkaaminen sekä paikalliset 

perinneruuat tuodaan osaksi kulttuuripääkaupunki-
vuoden runsasta kulttuuritapahtumien tarjontaa. Gastro-
lähettiläiden avulla rakennetaan siltoja ruokakulttuurien 
ja toimijoiden välille.

Veden voimalla -teeman metsän kulttuuriin liit-
tyvässä ohjelmakokonaisuudessa haetaan inspiraa-
tiota vanhoista itäsuomalaisista veiston ja rakentamisen 
perinteistä ja elämäntavasta. Mytologia ja yhteisölli-
syys toimivat uuden ajattelun innoittajina Kyliltäpako ja 
Lovet2026 -projekteissa. Kansainvälinen kulttuurisisältö 
ja taideteokset rakentuvat metsä- ja järvimaisemaan.

Saimaa-ilmiö2026 on saanut innoitusta 
1950–1970-luvuilla suosituista kotimaan rengasmat-
koista, joita olemme tuoneet nykyaikaan alusta-ajat-
telun avulla. Veden voimalla -teeman alle on muodos-
tettu Taide ja kulttuuri vesillä -ohjelmakokonaisuus, 
jossa eri taiteenalat kuvataiteesta teatteriin kuljettavat 
kulttuurielämyksiä vettä pitkin. Metsäinen järvimai-
sema lukuisine luonnonsatamineen valjastetaan jälleen 
rengasmatkojen näyttämöksi. Historian elävöittäminen 
virtuaali- ja lisätyn todellisuuden avulla tuo reiteille 
lisää koettavaa. Kutsumme vierailijat kulkemaan aidoille 

Luston metsäkulttuuripäivät
Kuva: Timo Kilpeläinen / Lusto

Q12 Selitä lyhyesti, miten 
kulttuuriohjelma yhdistää paikalliseen 
kulttuuriperintöön ja perinteisiin 
taidemuotoihin uusia, innovatiivisia ja 
kokeellisia kulttuuri-ilmaisuja.
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Q13 Miten kaupunkinne on 
ottanut tai miten se aikoo 
ottaa paikalliset taiteilijat ja 
kulttuurialan organisaatiot 
mukaan kulttuuriohjelman 
suunnitteluun?
Saimaa-ilmiö2026:n kulttuuriohjelma on muodostettu 
laajan ja verkostomaisen yhteissuunnittelun avulla. Koor-
dinaattoreiden lisäksi hankkeen pohjatyötä ovat tehneet 
ylimaakunnallisen Sillanrakentajat-valmistelutiimimme 
jäsenet. Heidän asiantuntijuuteensa ja kontakteihinsa 
tukeutuen avasimme keskusteluyhteyden maakuntien ja 
niiden pääkaupunkien taiteilijoihin ja kulttuurialan toimi-
joihin.

Kesällä 2019 järjestetyissä tapaamisissa tunnistet-
tiin useita haasteita, joita kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmalla lähdetään yhdessä voittamaan. Tällaisia ovat 
muun muassa Itä-Suomen maine autioituvana ja ikään-
tyvänä alueena, matkailun kausiluonteisuus, itäsuoma-
lainen vaatimattomuus, tarve Itä-Suomen alueellisen 
yhteistyön lisäämiseen ja Saimaan vesien puhtaana säily-
miseen sekä Venäjän läheisyyden hyödyntäminen.

Syyskuussa 2019 ideoitiin eri puolilla Itä-Suomea 
järjestetyissä tilaisuuksissa teema-aiheita. Keskusteluista 
välittyi vieraanvarainen, sinnikäs ja ainutlaatuinen tarina, 
jonka keskiössä on vesistöön ja metsiin pohjautuva kult-
tuuri. Tilaisuuksien pohjalta hahmoteltiin teemaluon-
nokset, jotka lähetettiin kommenttikierrokselle. Saimme 
palautetta ja kehittämisehdotuksia lähes 60 henkilöltä. 

Seuraavalla työpajakierroksella pureuduttiin sisäl-
töjen ideointiin. Eri puolilla Itä-Suomea järjestettiin 
lähes 30 työpajaa, joihin osallistui eri alojen taiteilijoita, 

kulttuuri- ja matkailualojen toimijoita, yrittäjiä ja yhdis-
tysaktiiveja. Osallistujia oli nuorista eläkeläisiin.

Alueen valtionosuuslaitokset eli orkesterit, museot, 
lastenkulttuuritoimijat, teatterit, kirjastot ja liikuntajär-
jestöt kutsuttiin suunnittelemaan yhdessä ylimaakun-
nallisia ohjelmakokonaisuuksia. Tapaamiset synnyttivät 
uudenlaisen yhteistyömuodon maakunnallisten kulttuu-
rilaitosten välille, kun ne sitoutuivat yhteisen toiminnan 
ja ohjelmasisältöjen suunnitteluun. Uusia verkostoja on 
jo syntynyt ja into luoda yhteistä sisältöä on kääntynyt 
sanoista teoiksi.

Tunnistimme myös uusia yhteistyökumppaneita, 
joiden kanssa tuotamme toistemme sisältöjä tukevaa 
toimintaa erityisesti luontomatkailussa ja ruokakult-
tuurissa sekä kulttuuriympäristö- ja paikallishistoria-
hankkeissa. Vahvistamme kulttuurimatkailua ja luomme 
yhteistyömahdollisuuksia taiteilijoiden, kulttuuritoimi-
joiden ja matkailun välille. 

Monitasoisella ja laajalla valmistelulla varmis-
tamme Saimaa-ilmiö2026:lle vakaan toimintaympä-
ristön, johon yksittäiset ammattitaiteilijat ja kulttuuri-
toimijat voivat liittää omia sisältöjään. Alustan on oltava 
kunnossa, jotta monipuolinen kulttuurisisältö pääsee 
kukoistamaan ja saavuttaa yleisönsä.

Olemme edelleen avoimia uusille ohjelmasisällöille, 
ja kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmarunkoa täyden-
netään avaamalla avoimia hakuja. Rakennamme esimer-
kiksi uusia kansainvälisiä taiteen ja tieteen työpajoja sekä 
luomme edellytyksiä kulttuuriyrittäjyyden vahvistami-
seksi. 

COVID-19-pandemia vaikuttaa Saimaa- ilmiö2026:n 
tulevaisuuden toimintaan ja sisältöihin.  Kulttuuriala on 
tätä kirjoitettaessa suurissa vaikeuksissa ja tarvitsee nyt 
ja tulevaisuudessa erityistä tukea. Muutoksia toimintata-
poihin on tulossa, ja kulttuuripääkaupunkivuoden ohjel-
masisältöjen suunnittelussa otamme tämän huomioon 
pandemiatilanteen rauhoituttua.

tapahtumapaikoille ja kokemaan menneestä ammen-
tavia tulkintoja sekä jättämään oman jälkensä virtuaa-
liseen tarinaan. Draaman ja elämyspedagogiikan avulla 
haluamme saada lapset ja nuoret kiinnostumaan alueen 
historiasta ja perinteistä. Ainoastaan siten saamme kult-
tuuriperintömme jatkumaan tulevillekin polville.   

Menneisyys ja perinteet keskustelevat tulevai-
suuden kanssa. Kaikki kolme tarvitsevat toisiaan, jotta 
Saimaa-ilmiö2026 kantaa vielä kulttuuripääkaupunki-
vuoden jälkeen. Tulevaisuuspohdinta kytketään maalis-
kuiseen kansalliseen Tulevaisuuspäivään. Se käynniste-
tään vuonna 2021 järjestämällä ensimmäinen Saimaan 
tulevaisuuspäivä, jonka jälkeen tilaisuus toistuu vuosit-
tain. Saimaan tulevaisuuspäivän teema vaihtuu vuosittain 
ja tapahtuma järjestetään kaikissa neljässä maakunnassa 
keskittyen samaan vuosittain vaihtuvaan teemaan, joka 
kumpuaa Saimaa-ilmiö2026 ohjelmasta. Tulevaisuus-
päivä toteutetaan yhteistyössä tulevaisuutta ennakoivien 
tahojen kanssa. Samalla rakennamme siltoja Suomen 
itsenäisyydenjuhlarahastoon Sitraan ja Tulevaisuuden 
tutkimuskeskukseen, jotka ovat kansallisen Tulevaisuus-
päivän pääorganisoijat.

Lähtölaukaus Suomi 100 -juhlavuoteen 
tapahtuma Mikkelissä 2016. OiOi – Smart 

Space interaktiivinen taideseinä.
Kuva: Pihla Liukkonen / Mikkelin kaupunki
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Q14 Kuvaile suunniteltua 
toimintaa yleisellä tasolla 
seuraavista näkökulmista:
a. Euroopan kulttuurien monimuotoisuuden, 
kulttuurien välisen vuoropuhelun ja unionin 
kansalaisten keskinäisen yhteisymmärryksen 
edistäminen

b. Euroopan kulttuurien, kulttuuriperinnön 
ja historian sekä Euroopan yhdentymisen ja 
ajankohtaisten eurooppalaisten kysymysten 
yhteisten näkökohtien korostaminen

c. eurooppalaisten taiteilijoiden osallisuus, eri 
maiden toimijoiden ja kaupunkien yhteistyö ja 
kansainväliset yhteistyökumppanuudet

Saimaa-ilmiö2026 tuo esiin ja vahvistaa monimuotoista 
eurooppalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä, eri kult-
tuurien välistä dialogia ja keskinäistä ymmärrystä sekä 
ihmisten ja kansojen yhteenkuuluvuutta tämän päivän 
Euroopassa seitsemästä eri näkökulmasta. Niitä ovat 
itäisen rajaseudun jaetut kokemukset ja vuosisatainen 
vuorovaikutusosaaminen, yhdistävät vesistöt ja Euroopan 
suuret järviseudut, metsien merkitys ja metsäsuhde, 
sukupuolten välinen tasa-arvo, eurooppalaisten pienten 
kielten rikkaus ja monimuotoisuus, kulttuurin merkitys 
yhteiskunnallisen polarisaation torjumisessa sekä kult-
tuurinen kestävyys.

RAJASEUTU – SODAN JA RAUHAN MUISTI
Saimaa-ilmiö2026 nostaa esiin sen, että Itä-Suomi on 
osa laajempaa idän ja lännen välistä rajaseutua. Olemme 
pohjoisin osa itäisen Euroopan pitkää ja rikkonaista 

kulttuurista rajavyöhykettä, joka kulkee Kreikan, Bulga-
rian, Romanian, Slovakian ja Puolan kautta Baltian 
maihin ja Suomeen. Tämä vyöhyke on ollut kulttuuristen 
törmäysten ja vuorovaikutuksen tuhatvuotista aluetta, 
jonka asukkaat ovat jakaneet sotien ja niiden seurauksena 
muuttuneiden rajojen yhteiset kokemukset. Historian 
painolastin rinnalla on syytä korostaa kulttuurien välistä 
rikastuttavaa vuorovaikutusta sekä tiedon ja vaikutteiden 
välittymistä. Raja-alueella on syntynyt erityistä kult-
tuurista osaamista, joka näkyy vahvasti Itä-Suomen ja 
Venäjän suhteissa. Pidämme tärkeänä tämän yhteisen 
kokemuksen jakamista muulle Euroopalle.

Itä-Suomen tarina on eurooppalaisessa konteks-
tissa kertomisen arvoinen. Suurkaupunki Pietarin sätei-
levä vaikutus ja vetovoima on sen perustamisesta (1703) 
lähtien ulottunut Saimaan pohjoisimpiin osiin saakka. 
Pietarissa käytiin kausitöissä ja kauppamatkoilla ja moni 
halusi nähdä omin silmin keisarillisen kaupungin loiston 
ja ihmisvilinän. Venäjän vuoden 1917 vallankumoukset 
katkaisivat yhteyden, ja vuonna 1924 Leningradiksi 
nimensä muuttanut kaupunki jäi itäsuomalaisten ulottu-
mattomiin vuosikymmenten ajaksi. Toinen maailmansota 
siirsi Suomen ja Neuvostoliiton välisen valtakunnanrajan 
nykyiselle paikalle.  

Saimaan kaupungit ovat tehneet ja haluavat tehdä 
yhteistyötä EU:n ja Venäjän välisen rajan ylitse. Meillä 
itäsuomalaisilla on tässä suhteessa tietoa, taitoa ja 
osaamista. Osoittaakseen tämän Saimaa-ilmiö rakentaa 
monipuolisen kulttuuritapahtumien sarjan yhteistyössä 
venäläisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa. 
Jaamme Saimaan alueen raja- ja vuorovaikutushis-
toriaa käsittelevää monikielistä tietoa myös Saimaa- 
ilmiö2026:n digitaalisella alustalla.

Haluamme kertoa Euroopalle tarinan siitä, miten 
Saimaan kukoistava yhteys Pietariin ja Venäjälle syntyi 
ja katkesi, miten se rakennettiin uudelleen, mitä se on 

merkinnyt Saimaalle ja miten Saimaa-ilmiö voi tulevai-
suudessa lähentää Eurooppaa ja Venäjää taiteen ja kult-
tuurin avulla.
 
THE EUROPEAN GREAT LAKES – 
VEDEN YHDISTÄVÄLLÄ VOIMALLA
Suomi on tuhansien järvien maa. Meret, järvet ja joet 
ovat aina yhdistäneet eurooppalaisia. Kauppa, ihmiset 
ja vaikutteet ovat siirtyneet pitkiäkin matkoja paikasta 
toiseen veden voimalla. Saimaa on ollut syrjäisestä 
sijainnistaan huolimatta vuosisatojen ajan osa itäisen 
Euroopan laajaa vuorovaikutusaluetta. Saimaalta 
Suomenlahdelle ei kuitenkaan ollut kulkukelpoista 
vesitieyhteyttä eikä Laatokkaan laskeva Vuoksi ollut 
purjehduskelpoinen lukuisten hurjien koskiensa vuoksi. 
Tämän ongelman ratkaisemiseksi päätettiin vuonna 
1844 rakentaa kanava Saimaan ja Suomenlahden välille. 
Kun Saimaan kanava avattiin 1856, Järvi-Suomi pääsi 
suoraan kulttuuriseen kontaktiin muun Euroopan kanssa. 
Saimaa-ilmiö2026 kertoo siitä, mitä Euroopan neljän-
neksi suurin järviallas on merkinnyt sen äärellä asuneille 
kivikaudesta nykypäivään ja mitä se merkitsee tulevai-
suudessa.

Puhdas vesi on elämän perusedellytys. Saimaan 
vesi on tällä hetkellä puhdasta, mutta aina ei ole ollut 
niin. Olemme oppineet pitämään siitä huolta vahingoista 
viisastuneena.  Monissa Euroopan maissa on suojeltu 
vesistökokonaisuuksia tai niiden osia muodostamalla 
niistä kansallis- tai luonnonpuistoja. Näin on tehty myös 
Saimaalla, jossa sijaitsevat suomalaisen järviluonnon 
kannalta ainutlaatuiset Koloveden ja Linnansaaren 
kansallispuistot. Vuonna 2018 niissä vieraili noin 50 000 
ihmistä. 

Saimaalla elää yksi maailman harvinaisim-
mista hylkeistä eli saimaannorppa, joita on jäljellä vain 
noin 400 yksilöä. Kyseessä on relikti, joka jäi saar-
roksiin Saimaalle viimeisimmän jääkauden jälkeisen 
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maankohoamisen seurauksena noin 8 000 vuotta sitten. 
Norppapopulaatio on onneksi kasvanut viime vuosien 
suojelutoimenpiteiden ansiosta, ja on mahdollista, 
että matkailija näkee veneretkellään tällaisen harvinai-
suuden. 

Saimaa-ilmiö2026 haluaa kutsua suurten euroop-
palaisten järvialueiden, kuten Laatokan, Äänisen, 
Peipsijärven, Vänernin ja Vätternin, toimijat ideoimaan 
yhteistä hanketta, jossa tuotetaan vedestä inspiraationsa 
ammentavien tapahtumien ja seminaarien sarja. Lisäksi 
pyydämme mukaan muiden suurten järvialueiden edus-
tajia ympäri maailmaa. 

Saimaa-ilmiön alueen yliopistoissa sekä ammat-
tikorkeakouluissa on vesienpuhdistukseen ja saimaan-
norppaan liittyvää huippuosaamista. Sen pohjalta järjes-
tetään kulttuuripääkaupunkivuonna sekä asiantuntijase-
minaareja että suurelle yleisölle tarkoitettuja tapahtumia. 

Haluamme kertoa Euroopalle, miten tärkeä asia puhdas 
vesi on ja miksi sitä pitää suojella. Haluamme myös 
jakaa tarinan veden voimasta taiteellisen inspiraation 
lähteenä. 
 
METSIEN MERKITYS JA METSÄSUHDE –  
KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN RIKKAUS 
Suomi on Euroopan metsäisin maa ja Itä-Suomi on 
suomalaisen metsäseudun ytimessä. Kasvavat metsät 
hiilinieluina ja metsien resurssiviisas käyttö on keskeinen 
kysymys suomalaisessa yhteiskunnassa ja ilmastonmuu-
toksen torjumisessa. Suomi ja suomalaiset ovat tunnet-
tuja moniarvoisista metsäsuhteistaan, mistä kertoo myös 
se, että suomalainen metsäsuhde valittiin vuonna 2017 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen 
luetteloon.

Saimaa-ilmiö2026 haluaa kertoa muulle Euroopalle 
suomalaisten metsäsuhteista ja erityisesti siitä, millaisen 
inspiraation ja voimaantumisen lähde metsä on ollut 

kautta aikain suomalaisille taiteilijoille ja säveltäjille sekä 
meille tavallisille suomalaisille. Karjala-innostus, Imatran 
koski ja Kolin vaaramaisemat olivat säveltäjä Jean Sibe-
liuksen, taidemaalari Akseli Gallén-Kallelan ja taide-
maalari Eero Järnefeltin inspiraation kulmakiviä. Ilman 
metsää ei olisi myöskään suomalaista ruokakulttuuria tai 
hyvinvointia. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden aikana Saimaa-
ilmiö2026 promovoi monipuolisen metsästä ja puista 
inspiroituneen ohjelman. Se sisältää muun muassa 
kansanmusiikkia, moottorisahaveistoa, kansanomaista 
ITE-taidetta, tanssia ja lastenkulttuuria. 

Saimaa-ilmiö haluaa kertoa Euroopalle tarinan siitä, 
kuinka Suomi on elänyt ja elää metsässä ja metsästä, 
miten metsä ja ihminen ovat olleet vuorovaikutuksessa 
keskenään tuhansia vuosia. Haluamme tuoda Euroo-
palle näkymän Saimaalla asuvien ihmisten elämänmuo-
toon, jonka ytimessä ovat metsä ja vesi.
 
SAIMAALLA KIRJOITETTU EUROOPPALAISEN 
TASA-ARVON TARINA ANSAITSEE TULLA KUULLUKSI 
Kuopiosta liikkeelle lähtenyt suomalaisen tasa-arvon 
historia on osa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Suoma-
laiset naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906. Vaalilain 
muutosta edelsi vuosikymmenten työ naisten oikeuk-
sien puolesta. Työn voimahahmo oli Kuopiossa asunut 
kirjailija Minna Canth. Hän julisti taistelevansa viimeiseen 
asti sorrettujen ja vääryyttä kärsineiden puolesta. Canthin 
henkinen perintö on yhä vahvasti läsnä suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja Kuopiossa.  Tasa-arvon, sananva-
pauden ja suvaitsevaisuuden puolesta riittää työtä 
Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. 

Yhtäläinen lukutaito on tasa-arvoa. Suomi on 
lukutaidon kärkimaita maailmassa, mutta viime vuosina 
kehitys on mennyt huonompaan suuntaan. Lukutaidon 

ja lukuinnon puolesta tehtävään työhön tarvitaan tämän 
päivän minnacantheja. Lukeminen ehkäisee lasten ja 
nuorten syrjäytymistä. 

Keskustelu Suomen liittymisestä Euroopan kulttuu-
riperintötunnus -hankkeeseen (European Heritage Label) 
alkoi Suomen juhlittua 100-vuotista itsenäisyyttään 
vuonna 2017. Suomi liittyi kulttuuriperintötunnukseen jo 
seuraavana vuonna ja ensimmäinen hakumahdollisuus 
suomalaisille kulttuuriperintökohteille tulee olemaan 
vuonna 2021. Kuopion kaupunki on jo ilmaissut haluk-
kuutensa hakea kulttuuriperintö-tunnusta Minna Canthin 
elämäntyölle ja tasa-arvolle. 

Saimaa-ilmiö on keskustellut tasa-arvoaiheisesta 
yhteistyöstä Saksan kulttuuripääkaupunkihaun toiselle 
kierrokselle päässeen Hannoverin kanssa. Osallistumme 
kumppanina Hannoverin vuonna 2025 järjestämiin suku-
puolten välistä tasa-arvoa käsitteleviin tapahtumiin ja 
seminaareihin. 

Saimaa-ilmiö2026 antaa tukensa ihmisarvon ja yhden-
vertaisuuden huomioimiselle ja edellyttää sitä myös 
kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien järjestäjiltä. 

EUROOPPALAISTEN PIENTEN KIELTEN 
RIKKAUS JA MONIMUOTOISUUS 
Suomi on pieni, elinvoimainen kieli, kuten monet muutkin 
pienet eurooppalaiset kielet. Syntyjään savonlinnalainen 
kirjailija Joel Lehtonen on nostettu kansalliskirjailija 
Aleksis Kiven rinnalle yhtenä merkittävimmistä suomalai-
sista kirjailijoista. Lehtosen proosa on kielellisesti rikasta 
ja uutta luovaa.   

Kieli muodosti aikanaan suomalaisen kansallisen 
herätyksen ytimen. Edelleen suomalaiset lukevat paljon, 
ja suomeksi julkaistaan paljon kirjallisuutta. Saimaa-il-
miö2026-alue on sekä monen kirjailijan teosten tapah-
tumapaikka että kotiseutu.  Toisaalta monet kirjailijat 
ovat Lehtosen lailla kosmopoliitteja: Lehtonen matkusteli 
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paljon Euroopassa sekä käänsi teoksia useasta euroop-
palaisesta kielestä suomeksi. Lehtosen teosten tapahtu-
mapaikka Putkinotko kertoo oman tarinansa tästä kirjalli-
sesta perinnöstä. Sitä ylläpitää Joel Lehtosen seura, joka 
vaalii kansalliskirjailija Joel Lehtosen  kulttuuriperintöä. 
Putkinotko sijaitsee Säämingin Tolvanniemessä nykyisen 
Savonlinnan alueella. 

Tunnetuin suomalainen teos on Kalevala, joka on 
käännetty vuoteen 2010 mennessä 61 kielelle. Kale-
vala on Suomen kansalliseepos, jonka tarina koskettaa 
suomalaisia niin vahvasti, että sitä käännetään myös 
suomalaisille murteille ja siitä on tehty omat versionsa 
niin lapsille kuin nuorille. Erityisesti itäsuomalaiset 
murteet ovat elinvoimaisia. Me olemme ylpeitä murteis-
tamme, joilla ilmestyy sanakirjoja, katekismuksia ja sarja-
kuvia. Tänä päivänä englannin kieli globaalina maailman-
kielenä muuttaa äidinkieltämme. Se on toisaalta valitet-
tavaa, mutta toisaalta pitää kielen elävänä, kun sen on 
jatkuvasti reagoitava ajassa. 

Kultturipääkaupunkivuonna 2026 haluamme nostaa 
näkyvästi esiin pienten kielien ja  murteiden rikkauden 
sekä paikallisen kirjallisuuden merkityksellisyyden 
järjestämällä esimerkiksi kirjallisuustapahtuman, johon 
kutsumme kaikki Joel Lehtosesta ja pienillä kielillä 
julkaistusta kirjallisuudesta kiinnostuneet kirjallisuuden 
tutkijat ja harrastajat. 
 
KULTTUURI POLARISAATION VÄHENTÄJÄNÄ – 
EUROOPAN PIENTEN KAUPUNKIEN JA 
SYRJÄSEUTUJEN YHTEINEN HAASTE 
Savonlinna ja monet muut itäsuomalaiset seutukunnat 
ovat monilla mittareilla mitattuina elinvoimaansa menet-
täviä alueita, vaikka alueella on mahdollisuus elää hyvää 
elämää. Savonlinnan kokoisilla ja kaltaisilla eurooppalai-
silla kaupungeilla onkin yhteinen ongelma. Miten voidaan 
vahvistaa suurkaupunkien vaikutuspiirin ulkopuolelle 

jäävien pienten kaupunkien ja niitä ympäröivien maaseu-
tualueiden pitovoimaa, vetovoimaa ja kiertovoimaa? 
Samat ongelmat koskettavat myös maakuntien pääkau-
punkeja.

Kulttuurilla on sanan laajassa merkityksessä tärkeä 
rooli kaupunkien ja maakuntien kehittämisessä. Kult-
tuuri on yhteisöllisyyttä, yksilöiden ja yhteisöjen jakamia 
toimintatapoja, käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä ja 
arvoja. Vielä ei voida sanoa mitään COVID-19-pande-
mian yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta on täysin 
mahdollista, että sillä tulee olemaan heijastusvaikutuksia 
kaupungistumiskehitykseen. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan taiteella 
ja kulttuurilla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia. Kult-
tuuri on avain hyvään elämään. Voisiko kulttuuritarjonnan 
lisääminen hidastaa yhteiskunnallista polarisaatiota, joka 
on yksi 2020-luvun kielteisistä globaaleista megatren-
deistä. Euroopan Unionilla on yhteinen etu ajettavanaan, 
kun se hillitsee ilmiön laajentumista. 

Korostamme, että pikkukaupunkien ja syrjäseu-
tujen asukkaat on saatava ja pidettävä monimuotoisten 
kulttuuripalveluiden piiriin ja piirissä. Syrjäkylien asuk-
kaiden kannalta kerran viikossa käyvät kirjastoautot, 
lasten askartelu- ja musiikkikerhot tai eläkeläisten luku- 
ja muistelupiirit ovat aivan yhtä tärkeitä kuin Savonlinnan 
Oopperajuhlien kaltaiset näyttävät kulttuuritapahtumat. 
Syrjäytymisen estäminen ja yhteiskunnallisen polarisaa-
tion pysäyttäminen alkaa siitä, että kaikilla EU:n kansa-
laisilla on mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista. 
Uskomme, että kulttuuripalvelut laaja-alaisesti ymmär-
rettyinä sekä taiteen ja kulttuurin aikaansaama keskus-
telu tarjoavat toimivan keinon polarisaation torjumiseksi.

Haluamme torjua yhteiskunnallista polarisaatiota lisää-
mällä yhteisöllisyyttä, ihmisten välistä vuorovaikutusta 
ja moniarvoisuutta sekä tukemalla syrjäseutujen kult-
tuuripalveluita ja omaehtoista kulttuuritoimintaa.

 KULTTUURINEN KESTÄVYYS KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN MAHDOLLISTAJANA 
Tulevaisuuden haasteet koskettavat mitä suurimmassa 
määrin myös Saimaa-ilmiö2026 aluetta.  Yhdistyneiden 
Kansakuntien Agenda2030 sisältää 17 kunnianhimoista 
tavoitetta kestävän kehityksen saavuttamiseksi vuoteen 
2030 mennessä. On huolehdittava ekologisesta kestävyy-
destä, pysäytettävä ilmastonmuutos, vahvistettava kierto- ja 
datataloutta, huolehdittava vesistöjen ja erityisesti pohjave-
sien ja merien puhtaudesta sekä turvattava luonnon moni-
muotoisuus. On pidettävä huolta sekä taloudellisesta että 
sosiaalisesta kestävyydestä ja katsottava, ettei luonnonva-
roja tuhlata ja että valtiot pystyvät turvaamaan maailman-
rauhan sekä kansalaistensa hyvinvoinnin ja turvallisuuden.

Kestävä kehitys ei kuitenkaan voi toteutua ilman 
kulttuurista kestävyyttä. Se on kulttuurin tavoitteellista 
muutosta kohti kestävämpää maailmaa. Muutos tapahtuu 
vain kulttuurin muutoksen kautta. Kun ihminen tietoisesti 
muuttaa ajatteluaan, maailmankuvaansa ja toimintatapo-
jaan, muutos vaikuttaa niin yksilöiden arjessa kuin talo-
udessa, politiikassa ja hallinnossa. Kaikkialla tarvitaan 
ihmisiä, jotka alkavat ajatella toisin.

Tämän päivän nuoret ovat kestävän kehityksen 
keskeisiä toteuttajia. Meidän tulee kuunnella herkällä 
korvalla heidän huoltaan maapallon tulevaisuudesta. 
Saimaa-ilmiö2026 on mukana tukemassa ja vahvista-
massa tätä ajattelua.

Saimaa-ilmiö2026 tahtoo ottaa haasteen vastaan ja suun-
nittelee kutsuvansa eurooppalaiset kulttuuriministerit ja 
muut keskeiset kulttuuritoimijat Savonlinnaan vuonna 
2026 pohtimaan sitä, miten kulttuurinen transformaatio 
eli yhteiskunnallinen ja kulttuurinen murros kestävämpään 
elämänmuotoon voitaisiin maailmanlaajuisesti saavuttaa 
ja toteuttaa. Konferenssin tuloksena allekirjoitetaan euroop-
palainen kulttuurisen kestävyyden julistus, joka tunnetaan 
kaikkialla maailmassa nimellä Savonlinna-sopimus.
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Q15 Kerro kaupunkinne 
yleisestä strategiasta 
laajan eurooppalaisen 
ja kansainvälisen 
yleisön kiinnostuksen 
herättämiseksi
 
Saimaa-ilmiö2026:n korkeatasoinen taiteellinen sisältö 
houkuttelee ihmisiä kaikkialta maailmasta ilmiömäiseen 
Itä-Suomeen. Saimaa-ilmiö2026:n kulttuuriohjelma 
tarjoaa kansainväliselle yleisölle aitoja kohtaamisia ja 
vieraanvaraisuutta. Kulttuuriohjelman läpileikkaavassa 
Saimaa-arki-ohjelmakokonaisuudessa kokoamme yhteen 
paikallisten toimijoiden monipuolista sisältöä. Kulttuuri-
pääkaupunkivuoden ohjelma on rakennettu transforma-
tiivisen eli muutosmatkailun näkökulmasta. Uskomme, 
että yhä useammin matkailijat valitsevat kohteita, joissa 
he voivat kokea omakohtaisia kokemuksia, tutustua 
vierailtavan kohteen tapakulttuuriin ja ihmisiin sekä oppia 
jotain uutta. 

Kulttuuriohjelmamme kannustaa liikkumaan 
laajasti ja tutustumaan kaupunkiympäristön lisäksi 
luonnossa tapahtuviin sisältöihin, kuten Taide ja kult-
tuuri vesillä -ohjelmakokonaisuuteen.  Metsän henki 
-projektin avoin ohjelmahaku avaa kansainvälisille 
toimijoille tilaisuuden tehdä taidetta ainutlaatuisessa 
ympäristössä, mikä synnyttää uusia, kokeellisia tapah-
tumakonsepteja. 

Savonlinnan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 
ensimmäinen pääartisti on valotaidetta tekevä Kari 
Kola, jonka visuaalinen kokonaisuus avaa Savonlinnan 
kulttuuripääkaupunkivuoden. Hän on keskittynyt töis-
sään suuriin ulkoinstallaatioihin, jotka sisältävät useita 

taidemuotoja. Joensuusta kotoisin oleva Kola on vuodesta 
2015 lähtien toteuttanut suuria valoteoksia muun muassa 
Tšekissä, Sloveniassa, Ranskassa, Hollannissa ja Isos-
sa-Britanniassa. Vuonna 2015 hänen teoksensa Light Is 
Here avasi YK:n kansainvälisen Valon vuoden Unescon 
pääkonttorissa Pariisissa. 

Kolan viimeisin teos Savage Beauty nähtiin osana 
Galwayn Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa 
maaliskuussa 2020. COVID-19-epidemian vuoksi teoksen 
esittely tehtiin virtuaalisesti. Saimaa-ilmiö2026:ssa Kari 
Kolalta nähdään kolmeosainen kokonaisuus, joka on 
avattu kysymyksessä Q 11.

Norjan Bodössä asuva ja maailmalla puuarkkiteh-
tuuristaan tunnettu arkkitehti Sami Rintala on Savon-
linnan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 toinen pääar-
tisti. Hän on rohkeasti pohtinut, miten arkkitehtuurilla ja 
rakennuksilla voidaan kiinnittää huomiota maaseudun 
muuttotappioalueiden negatiiviseen kierteeseen. Vuonna 
1999 Rintala kohautti maailmaa Maaltapako-nimi-
sellä teoksellaan, jossa hylätyt vanhat ladot oli nostettu 
kymmenmetrisille puujaloille maalta kaupunkiin muutta-
viksi eläimiksi. 

Nyt Rintala on kiinnostunut metsän kulttuurista ja 
ihmisen paluusta paratiisin hyvään elämään. Saimaa-il-
miö2026:ssa Rintala toteuttaa työryhmineen Kyliltä-
pako-nimisen kokonaisuuden, johon liittyy yhteistyötä 
kansainvälisten arkkitehtikoulujen kanssa (ks. Q 11).

Toteutamme vuonna 2026 Saimaa-ilmiön digitaali-
siin näyttelytiloihin Kuopiossa ja Savonlinnassa kansain-
välisen tason näyttelykokonaisuuksia. Vastavuoroisesti 
taltioimme ja viemme esimerkiksi ainutlaatuista luon-
toamme ja ikonitaidettamme maailmalle immersiivisinä 
kokemuksina jo ennen vuotta 2026. Vierailujen avulla 
herätetään kansainvälistä tietoisuutta Saimaan järviluon-
nosta sekä tulevasta kulttuuripääkaupunkivuoden ohjel-
masta.

Land(e)scape Arkkitehtoninen maisemainstallaatio Savonlinnassa 
1999. Teos esitettiin Venetsian Biennaalissa 7. Mostra Internazionale 
Di architectura. Taiteilijat: Sami Rintala ja Marco Casagrande. Kuva 
Jussi Tiainen (päiväkuva) ja Heikki Leikola (palavat ladot)
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Q16 Missä määrin 
kaupunkinne suunnittelee 
yhteyksien muodostamista 
oman kulttuuriohjelmanne 
ja muiden Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi 
nimettyjen kaupunkien 
kulttuuriohjelmien välille?
Kulttuuripääkaupunkiohjelmansa toteuttamiseksi 
Saimaa-ilmiö2026 on luonut yhteyksiä useisiin entisiin ja 
tuleviin kulttuuripääkaupunkeihin. Yhteyksiä ollaan otta-
massa myös niihin hakijoihin, jotka eivät ole menestyneet 
lopullisissa kulttuuripääkaupunkihauissa, mikäli niiden 
ohjelmissa on ollut kiinnostavia yhtäläisyyksiä oman 
ohjelmamme kanssa.

Saimaa-ilmiö2026:n edustajat ovat vierailleet 
Bodössä, Klaipedassa, Materassa, Narvassa ja Tartossa. 
Huhtikuussa 2020 Saimaa-ilmiö2026 perui ison delegaa-
tionsa vierailun Galwayhin COVID-19-pandemian vuoksi. 
Samasta syystä peruuntuivat myös matkat Hannove-
riin, Hildesheimiin, Magdeburgiin ja Veszpremiin. Zilinan 
delegaatio vieraili Savonlinnassa juuri ennen pandemian 
puhkeamista. 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ECoC-SME-hankkeen 
kautta Saimaa-ilmiö2026 on saanut tietoja nuorten ja yrit-
täjien osallistamisesta ECoC-prosessiin ja luonut kontaktit 
Rijekaan, Timisoaraan, Kaunakseen, Leeuwardeniin ja 
Materaan. Veszprem University of Pannonin kanssa on 
keskusteltu paikallisidentiteettitutkimuksesta ja Hanno-
verin kanssa evaluointiyhteistyöstä. Saimaa-ilmiö2026 
on perehtynyt myös Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 

monitorointi- ja evaluointiprosesseihin. 
Rajaseututeemasta olemme keskustelleet 

Narva2024-kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. 
Omassa hakukirjassaan Narva korosti rajaproblema-
tiikkaa, joka Itä-Virossa on polttava ongelma. Myös 
Unkarin vuoden 2023 ECoC-haussa ensimmäiselle 
kierrokselle jäänyt Szombathely korosti hakemukses-
saan rajaseututeemaa, toisen maailmansodan jälkeisen 
kylmän sodan ajanjaksoa ja Euroopan Unionin itäisen 
osan jäämistä rautaesiripun taakse. Vuoden 2014 kult-
tuuripääkaupunki Riika painotti asemaansa idän ja 
lännen rajalla. Kulttuuripääkaupunkihaun toisella kierrok-
sella otamme yhteyttä näihin organisaatioihin. 

Saimaa-ilmiö2026:n edustajat ovat lisäksi neuvo-
telleet yhteistyöstä Pietarin kaupungin ja Leningradin 
alueen kulttuurikomiteoiden kanssa. Tavoitteena on 
luoda edellytyksiä mielenkiintoiselle kulttuuriyhteistyölle. 

Suomi liittyi Euroopan neuvoston kulttuurireit-
titoimintaan vuonna 2018, ja Itä-Suomessa on kaksi 
statuksen omaavaa kulttuurireittiä. Ristiinan Astuvan-
salmen kalliomaalaukset ovat mukana kalliotaidetta 
esittelevässä Prehistoric Rock Art Trails-reitissä ja Norjan 
Trondheimista alkava Pyhän Olavin kulttuurireitti päättyy 
Olavinlinnaan. Jälkimmäisen reitin suomalaiset pääkoh-
teet sijaitsevat Olavinlinnan lisäksi Varsinais-Suomessa ja 
Turussa, joka oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 
2011. Suunnittelemme yhteistyötä Pyhän Olavin reitin 
tunnetuksi tekemisessä yhdessä Turun kanssa. Saimaa-
ilmiö2026 on mukana kehittämässä yhdessä Baltian 
maiden kanssa runonlaulun ympärille rakentuvaa kult-
tuurireittiä, joka tulee osaksi kalevalaiseen perintee-
seen liittyvää Runon ja rajan tietä. Järvialtaan eteläisen 
osan kulttuuri- ja luonnonnähtävyydet on koottu Saimaa 
Geoparkiin, jonka haku Unescon Geopark-statuksen 
saamiseksi on täydentämisvaiheessa. 

Veden voimalla -teemaamme laajentava ja Q14:ssä 
esitelty The European Great Lakes -kokonaisuus tulee 

verkostoitumaan muiden kulttuuripääkaupunkien ja 
Saimaa-ilmiö2026:n kaupunkien ystävyyskaupunkien 
kanssa. Tulemme jatkossa keskustelemaan yhteis-
työstä Balaton-järven läheisyydessä sijaitsevan vuoden 
2023 kulttuuripääkaupunki Veszpremin ja Peipsi-järven 
rannalla sijaitsevan vuoden 2024 kulttuuripääkau-
punki Tarton kanssa. Venäjän puolelta olemme avaa-
massa yhteistyötä Euroopan suurimman järven Laatokan 
rantakaupunki Käkisalmen kanssa. Toiseksi suurimman 
järven Äänisen rannalla sijaitseva Petroskoi on Joensuun 
ystävyyskaupunki, ja Ruotsin Vätternin rannalla sijait-
sevan Jönköping  Kuopion ystävyyskaupunki. Saimaa-
ilmiö tekee yhteistyötä myös Network for European lakes 
-verkoston (nEUlakes) kanssa. Saimaan kaupungeista 
Imatra on mukana tässä verkostossa.

Metsän kulttuuri-ohjelmalinja yhdistää useita 
tulevia kulttuuripääkaupunkeja. Hankkeen ytimessä ovat 
puurakentamisen historia ja tulevaisuus, jotka liittyvät 
innovaatioihin, osaamiseen, taiteeseen ja elinkeinoihin. 
Tavoitteena on nostaa esiin katoamassa olevaa perin-
teistä puurakentamisen osaamista ja tukea samalla uutta 
luovia innovaatioita. Hanke korostaa myös puurakenta-
misen yhteyttä hiilenkiertoon ja hiilivarastoihin.

Saimaa-ilmiö2026:n yhteistyökumppani Suomen 
Metsämuseo Lusto aloittaa yhteistyön Äänisellä sijait-
sevan Unescon maailmanperintökohteeksi valitun 
Kižin saaren puukirkoistaan tunnetun museon kanssa. 
Toinen historiallisen puurakentamishankkeen poten-
tiaalinen yhteistyökumppani on sekin Unescon maail-
manperintökohde. Kyseessä on Slovakian Karpaateilla 
sijaitsevaa kahdeksaa 1500–1700-luvuilla rakennettua 
puukirkkoa hallinnoiva museo. Petäjäveden kirkko, joka 
kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon, ja Kerimäen 
maailman suurin puukirkko sisällytetään yhteistyöhön. 
Myös Veszprem2023 ja Bodö2024 ovat nostaneet esille 
puurakentamisen ja -arkkitehtuurin edistämisen.

Saksan vuoden 2025 kulttuuripääkaupunkihaussa 
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MIKKELI
1. Békéscsaba, Unkari
2. Luga, Venäjä
3. Mõisaküla, Viro
4. Vejle, Tanska
5. Molde, Norja
6. Borås, Ruotsi

SAVONLINNA 
1. Detmold, Saksa
2. Kalmar, Ruotis
3. Torzhok, Venäjä
4. Árborg, Islanri
5. Arendal, Norja
6. Silkeborg, Tanska
7. Budavár, Budapestin 1.kaupunginosa, Unkari

KUOPIO
1. Győr, Unkari
2. Minneapolis, USA
3. Winnipeg, Kanada
4. Jönköping, Ruotsi
5. Alūksne, Latvia
6. Svendborg, Tanska
7. Pitkyaranta, Venäjä
8. Pskov, Venäjä
9. Castrop-Rauxel, Saksa
10. Bodø, Norja
11. Gera, Saksa
12. Besançon, Ranska
13. Opole, Puola
14. Craiova, Romania
15. Shanghai Pudong, Kiina

JOENSUU
1. Linköping, Ruotsi
2. Isafjordur, Islanti
3. Tönsberg, Norja
4. Hof, Saksa
5. Vilna, Liettua
6. Petroskoi, Venäjä
Lisäksi yhteistyösopimus Sortavalan ja
Suojärven kanssa, ja osa Mecine-verkostoa.

LAPPEENRANTA
1. Drammen, Norja
2. Klin, Venäjä
3. Kolding, Tanska
4. Lake Worth, USA
5. Rakvere, Viro
6. Schwäbisch Hall, Saksa
7. Stykkisholmur, Islanti
8. Szombathely, Unkari
9. Örebro, Ruotsi

Hannoverin suunnitelma sosiaalisen ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistämiseksi sopii hyvin Saimaa- 
ilmiö2026:n teemoihin. Kuopion kaupunki on hakemassa 
suomalaiselle tasa-arvotaistelija Minna Canthille Suomen 
ensimmäistä Euroopan kulttuuriperintö -tunnusta. 
Saimaa-ilmiö2026 on käynnistänyt keskustelut osallistu-
misesta Hannoverin tasa-arvohankkeisiin.

Rauhanaate on yksi kestävän kehityksen peruspila-
reista. Saksan Hildesheim on korostanut kulttuuripääkau-
punkihankkeessaan juuri rauhantyön merkitystä kansain-
välisen turvallisuuden lisäämisessä. Mikkelissä toimiva 
Sodan ja rauhan keskus Muisti on kiinnostunut yhteis-
työstä Hildesheimin kanssa, ja alustavat neuvottelut 
osallistumisesta Hildesheimin rauhanaateohjelmaan on 
aloitettu.

Voidakseen pohtia omaa strategiaansa yhteiskun-
nallisen polarisaation torjumisessa kulttuurin ja kulttuuri-
politiikan keinoin Saimaa-ilmiö2026 haluaa tehdä yhteis-
työtä Kaunas2022-, Veszprem2023-, Bad Ischl2024- ja 
Tartto2024-kulttuuripääkaupunkien kanssa. Haluamme 
nähdä, millaisia vaikutuksia kulttuuripääkaupunkivuo-
della on edellä mainittujen kaupunkien asukkaiden 
identiteettien vahvistamisessa ja alavireisyyden selät-
tämisessä.  Saimaa-ilmiö2026 haluaa kuulla, kuinka 
tavoitteissa onnistuttiin ja millaisia jatkotoimenpiteitä 
kaupungeissa on suunniteltu myönteisen kehityksen 
jatkamiseksi. 

Edistääkseen kulttuurista kestävyyttä Saimaa-
ilmiö2026 tulee ehdottamaan Suomen opetus- ja kult-
tuuriministeriölle sekä Suomen ulkoministeriölle kesäksi 
2026 Savonlinnaan kulttuurisen kestävyyden kansainvä-
listä kokousta. Mikäli ehdotus saa tukea kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla, käynnistää Saimaa-ilmiö2026 
yhdessä Suomen viranomaisten kanssa valmistelevat 
keskustelut Euroopan Unionin ja Komission sekä kult-
tuuriasioista vastaavaan komissaari Mariya Gabrielin 
esikunnan kanssa.
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Q17 Kerro, miten 
paikallinen väestö ja 
kansalaisyhteiskunnan 
toimijat on otettu mukaan 
hakemuksen laatimiseen ja 
vuoden toteutukseen?
Alueen asukkaat, savolaiset ja karjalaiset ovat kehit-
täneet kulttuuripääkaupunkivuodeksi ilmiömäisen 
ohjelman. Saimaa-ilmiö2026:n toimintamalli ”alhaalta 
ylöspäin” on ollut alusta asti avoin ja keskusteleva. 
Olemme kysyneet asukkailta, millaista kulttuuritarjontaa 
alueella pitäisi olla, mikä heitä kiinnostaisi ja miten he 
sitoutuisivat toteuttamaan sitä. Tavoitteenamme on ollut 
koota rohkeasti eteenpäin katsova itäsuomalainen haku-
kirja. Yhteistyön onnistuminen on vaatinut meitä pelaa-
maan avoimin kortein, vaikka kyseessä onkin kilpailu 
halutusta kulttuuripääkaupunkitittelistä. 

Yhteistä tarinaa on huhtikuun alkuun 2020 
mennessä työstetty lähes 30 työpajassa, yleisötapah-
tumissa ja keskustelutilaisuuksissa, joita on järjestetty 
Savonlinnassa, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, 
Lappeenrannassa ja Imatralla. Niihin on osallistunut 
taiteilijoita, kulttuurituottajia, kolmannen sektorin aktii-
veja, elinkeinoelämän toimijoita, julkishallinnon edustajia 
ja kiinnostuneita kansalaisia. Työpajoihin osallistuneiden 
ikäjakauma on ollut laaja, nuorista senioreihin. Tilaisuuk-
sien materiaalia on hyödynnetty hakukirjan kirjoittami-
sessa. Ilmiömäisten ideoiden ja konkreettisten ehdo-
tusten monimuotoisuus, kekseliäisyys ja toteuttamiskel-
poisuus on yllättänyt. Se kertoo alueen ihmisten kulttuu-
ripotentiaalista sekä siitä, että monia näistä ehdotuksista 
ei ole onnistuttu kanavoimaan olemassa olevien väylien 
kautta. 

Media on uutisoinut kattavasti hankkeen tapahtu-
mista. Saimaa-ilmiö2026 on yhteiskunnallisesti kiinnos-
tava aihe, josta on käyty medioissa laajaa keskustelua. 
Erityistä painoarvoa tuovat ne lehtikirjoitukset ja someka-
navien viestit, joissa on ymmärretty Saimaa-ilmiö2026:n 
yhteisöllisen voiman olevan parasta, jota maakunnissa on 
pitkään aikaan tapahtunut.   

Hankkeella on omat www-sivut ja Facebook-ryhmä 
sekä Twitter ja Instagram-tilit, joiden kautta viestijämme 
kertovat Saimaa-ilmiö2026:n uutisista. Mukana olevien 
maakuntien ja kaupunkien viestinnän ammattilaisten 
välityksellä aihe on saanut näkyvyyttä useissa uutiskir-
jeissä ja muissa viestintäkanavissa. Saimaa-ilmiö2026 on 
ollut myös monien tilaisuuksien teemana tai ohjelmana. 

Yleisötilaisuuksissa olemme palkinneet paikallisia 
kulttuurihankkeita ja niitä toteuttavia ihmisiä Saimaa-il-
miön omilla ilmiömäisillä tunnustuksilla. Saimaa-il-
miö2026:n Sytyttäjien rengasmatka -kiertue nostatti 
tunnelmaa ja innosti ihmisiä lähtemään mukaan kehittä-
mään omia kulttuuritapahtumiaan. Tulokset ovat olleet 
rohkaisevia: alueen asukkaat ovat ylpeitä omista kaupun-
geistaan. 

Yksittäisiä ideoita on kerätty Saimaa-ilmiö2026:n 
kotisivujen kautta erityisellä kyselylomakkeella eli idea-
nuotalla, johon ihmiset ovat voineet tehdä omia ehdo-
tuksiaan. Samalla alustalla toteutettuun paikallisidenti-
teettiä ja kulttuuripääkaupunkivuotta koskevaan kyselyyn 
osallistui 624 vastaajaa eripuolilta Itä-Suomea. Saimaa-
ilmiö2026 on kutsunut alueen asukkaita liittymään 
yhteiseen rihmastoon, jossa oman verkoston lisäksi 
ideoidaan yhteistyötä muiden toimijoiden, verkostojen 
ja toimialojen kanssa. Yhteistyörihmaston tavoitteena 
on näennäisesti kaukaisten asioiden kytkeminen yhteen 
Saimaa-ilmiön avulla. Yhteistyörihmasto on avoin kaikille 
ja siihen kutsutaan liittymään juuri sellaisena kuin on, 
omalla osaamisellaan ja innollaan, osaksi suurempaa 
joukkoa.  

Saimaa-ilmiö2026 järjesti talvella 2019–2020 
kirjoituskilpailun neljän maakunnan yläkoululaisille ja 
pyysi heitä kirjoittamaan alueen tulevaisuudesta otsi-
kolla Unelmien Saimaa. Kirjoituksia saatiin 95 kappaletta, 
ja niissä yhdistyvät huoli ilmastonmuutoksesta, järvien 
puhtaudesta, moniarvoisuuden turvaamisesta, työpai-
koista ja hyvän elämän edellytyksistä.

Teksteissään nuoret nostavat esiin toiveen hyvästä 
elämästä ja onnellisuudesta Saimaan äärellä. Nuorten 
mielestä Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke tarjoaa 
Itä-Suomelle tilaisuuden uusiutua ja tekee ihmisistä iloi-
sempia, avoimempia ja yhteisöllisempiä. Erilaisuus on 
hyväksytty ja kaikki kunnioittavat toisiaan ja luontoa. Ja 
tärkeää on edelleen se, että voit huoletta ja turvallisesti 
juoda kourastasi puhdasta Saimaan vettä.      

Saadakseen alueen ihmiset mukaan toteuttamaan 
kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia ja tilaisuuksia 
Saimaa-ilmiö2026 luo uuden toimintamallin, joka 
vahvistaa eri toimijoiden keskinäistä ja toimialarajat ylit-
tävää yhteistyötä. Saimaa-ilmiö alustana -konsepti johtaa 
tiedolla, korostaa kestävyyttä ja vastuullisuutta sekä tuo 
kulttuuripääkaupunkivuoden digitaaliset palvelut kaik-
kien ulottuville.

”Kun meille pidettiin se esittely
koko hankkeesta ajattelin että
olisipa siistiä jos Savonlinna
oikeasti voittais.

(Tyttö, 14v., Savonlinna)
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Kulttuuripääkaupunkihaku on herättäny miussa ylpeyttä,
koska juuri meiän kaupunkimme/alueemme on laitettu
ehdolle hakuun. En koskaan olisi uskonut, että näin pieni
kaupunki saisi näin hienon tilaisuuden.” 

(Tyttö, 14 v., Savonlinna)

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun majanrakennusta.
Kuva: Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu Saimaa-ilmiö   |    41



Mikkelin Tyttöteatteri, Jonkinsortin kehot, Paukkula/Artium (2014)
Kuva: Sami Funke
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Q18 Kerro, miten 
syrjäytyneille ja muita 
heikommassa asemassa 
oleville luodaan 
mahdollisuuksia osallistua?
Kulttuuri kuuluu kaikille ja Saimaa-ilmiö2026 -kulttuuri-
pääkaupunkivuosi kuuluu jokaiselle neljän maakunnan 
asukkaalle. Ohjelmamme valmisteluprosessi on ollut 
alusta saakka osallistava ja kaikille avoin. Sitä on tehty 
yhdessä ja yhteisöllisesti alueen taiteilijoiden, kulttuu-
rilaitosten, vapaan kentän toimijoiden, harrastajien ja 
yhdistystoimijoiden kanssa huomioiden monenlaiset 
erityisryhmät. Avoimissa työpajoissa sekä ideanuotan 
ja rihmaston kautta on kuultu pieniä toiveita ja suuria 
haaveita, saatu ehdotuksia ja kirjattu ylös konkreettisia 
toimenpiteitä kulttuuripääkaupunkiohjelmaa varten.   

Tiedämme, että maantieteellinen alueemme on 
laaja, välimatkat ovat pitkiä ja asutus harvaa. Saimaa-il-
miö2026:n ohjelmalla mahdollistetaan, että syrjäisyys 
ei tarkoita syrjäytymistä. Luomme vuosina 2022–2025 
vuorottaisten Saimaan kulttuuripääkaupunkivuosien 
aikana toimintatavat, jotka mahdollistavat vuonna 2026 
kulttuuritasa-arvon toteutumisen kaikille asukkail-
lemme, asuinpaikasta tai sosioekonomisesta asemasta 
riippumatta. Teemme ohjelmastamme saavutettavan ja 
viemme kulttuuriohjelmaa myös paikkoihin, joissa sitä ei 
normaalisti nähdä, esimerkiksi siltojen alle, levähdyspai-
koille ja satamiin. Haluamme asukkaidemme kompas-
tuvan kulttuuriin, kohtaavan sitä odottamattomissa 
paikoissa ja kokemaan ilmiömäisen hetken.  

Varsinaisen haasteen Saimaa-ilmiö2026:lle 
muodostavat yhä runsastuva yksinasuvien vanhusten 
joukko, joita kulttuuritarjonta ei tavoita tiedon puutteen, 

liikuntaesteen, huonojen kulkuyhteyksien tai vaikkapa 
varattomuuden vuoksi. Heidän tavoittamisensa edel-
lyttää yhteistyötä sosiaali- ja terveyssektorin, omaisten ja 
vapaaehtoisten kanssa. Kulttuuritapahtumien on oltava 
ilmaisia ja esteettömiä, jotta vanhukset voidaan tarvit-
taessa vaikka noutaa kodeistaan sujuvasti mukaan. 

 Saimaa-ilmiö2026 on mukana luomassa mahdol-
lisuuksia osallistumiseen.  Muun muassa Savonlinna ja 
Lappeenranta ovat ottaneet käyttöön Kaikukortin, jolla 
taloudellisen tuen tarpeessa oleva voi saada maksut-
tomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin. Tavoittee-
namme on, että vuonna 2026 samankaltainen kortti on 
käytössä kaikissa maakunnissamme. Kulttuurikaveritoi-
mintaa, joka on tarkoitettu avuksi niille, joille kynnys kult-
tuuritapahtumaan lähtemiselle on korkea, on juuri alettu 
pilotoida. Vuonna 2026 vapaaehtoiset kulttuurikaverit 
ovat kaikille tuttuja ja lähtevät seuraksi, varaavat liput ja 
tarvittaessa avustavat tai opastavat tapahtumapaikalle. 
Kokeile kulttuuria, testaa taidetta -toimintamalli vie asuk-
kaitamme vierailulle naapurimaakuntiin uusien kulttuuri-
kokemusten äärelle. 

Saimaa-ilmiö2026 tekee näkyväksi erityistä tukea 
tarvitsevien taiteilijoiden osaamisen Itä-Suomessa sekä 
tukee ja kannustaa heitä osallistumaan ja olemaan osa 
Saimaa-ilmiötä. Ohjelmamme vahvistaa heidän osalli-
suuttaan ja tukee heidän yhdenvertaisuuttaan tasavertai-
sina taiteentekijöinä. Vammaisten taiteilijoiden kansain-
välinen Parafest-festivaali sekä alueellinen Hyppy!-teat-
terifestivaali ovat osa kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmaa. Myös muissa ohjelmakokonaisuuksissa ja 
erityisesti Saimaa-arki-osiossa huomioidaan ja nähdään 
erityisryhmät taiteen kokijoina ja arvokkaina tekijöinä. 
Lisäksi innostamme ja osallistamme erityistä tukea 
tarvitsevia taiteilijoita tuomaan omia projektejaan osaksi 
ohjelmaamme avointen ohjelmahakujen kautta. 

Kaikissa neljässä maakunnassamme on maahan-
muuttajia ja turvapaikanhakijoita. Saadaksemme heidät 

kotiutumaan ja jäämään aktiiviseksi osaksi yhteisöämme 
Saimaa-ilmiö2026 on mukana rakentamassa osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä.  Saimaa-ilmiö ottaa maahanmuuttajat 
ja turvapaikan hakijat mukaan hankkeisiin ja tuo heidät 
sekä heidän kulttuurinsa näkyviin vuosina 2022–2025, 
jokaisen Saimaan kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. 
Itäinen ilo -ohjelmakokonaisuutemme kannustaa osal-
listumaan ja kohtaamaan. Voimme esitellä toisillemme 
tapojamme, kulttuuriamme, ruokaperinteitämme, 
musiikkiamme ja tehdä lopuksi kaiken tuon yhdessä. 
Avoimissa ohjelmahauissa huomioimme maahanmuutta-
jien tekemän taiteen.    

Haluamme, että mahdollisimman moni itäsuoma-
lainen osallistuu oman elinympäristönsä hyvinvoinnin 
rakentamiseen. Tämä on myös maakuntiemme pääkau-
punkien strateginen painopiste, johon osoitetaan kulttuu-
ripääkaupunkihankkeen aikana lisäresursseja. Asukas-
osallisuutta vahvistetaan erilaisten yhteistyöverkostojen 
kautta, joiden ytimessä ovat aina paikalliset toimijat. 
Saimaa-ilmiö2026 on mukana hanke- ja yhdistystoimi-
joiden kanssa aktivoimassa heikommassa sosiaalisessa, 
taloudellisessa tai osallisuusasemassa olevia asukas-
ryhmiä. Kulttuurihyvinvoinnin alueverkostojen ja -toimi-
joiden kautta lisäämme yhdessä tekemistä.

Saimaa-ilmiö2026 on mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa uusia asukaslähtöisiä tapahtumia, tempa-
uksia ja kampanjoita. Kannustamme kaikkia aktiivisuu-
teen ja luomme kanavia ja menetelmiä oman elinympä-
ristön viihtyisyyden lisäämiseksi.  Asukkaiden aloitteet 
viedään kaupunkien päätöksentekoon kumppanuus-
pöytämenetelmällä sekä osallistavalla budjetoinnilla. 
Saimaa-ilmiö2026 mahdollistaa “Myö taataan”-stipendin 
avulla pienimpienkin kaupunki- ja kylätapahtumien sekä 
omaehtoisen ja asukaslähtöisten tapahtumien toteutta-
misen. 
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Q19 Kerro yleisestä 
strategiastanne 
yleisöpohjan 
laajentamiseksi ja 
erityisesti yhteyksistä 
koulutukseen ja koulujen 
osallistumiseen. 
Saimaa-ilmiö2026 toteutti alkuvuodesta 2020 
Itä-Suomen neljän maakunnan asukkaille suunnatun 
kyselyn, joka koski asukkaiden kulttuuriharrastuksia ja 
suhtautumista kulttuuripääkaupunkihakuun. Vastauksia 
saatiin 624. Niihin perustuen on koottu oheinen taulukko 
vastaajien kulttuuripalvelujen käytöstä.  Vastaajista vain 

1,8 prosenttia ei ollut käyttänyt mitään kulttuuripal-
velua viimeisen vuoden aikana, vähän palveluita käyt-
täviä oli noin neljännes ja paljon käyttäviä noin seit-
semän prosenttia. Syitä kulttuuripalveluiden käytölle tai 
käymättä jättämiselle ei kysytty.  

Kyselyyn vastanneiden Itä-Suomen alueen asukkaiden 
kulttuuripalveluiden käyttö neljän maakunnan alueella (n=624), prosenttia.

Vähintään 
kerran 
kuukaudessa 

Vähintään
kuusi kertaa 
vuodessa 

Vähintään 
kolme kertaa 
vuodessa 

Vähintään 
kerran
vuodessa 

En
kertaakaan 

Elokuvat 9 17 26 33 16
Teatteri 2   7 25 35 30 
Konsertit 6 14 32 32 16  
Taidenäyttelyt ja 
taidemuseot 

5 10 21 38 27  

Muut museot 3 8 20 44 25 
Ooppera 1 1 4 24 70 
Maksulliset 
tapahtumat 

7 23 30 29 12 

Ilmaistapahtumat/
-konsertit yms. 

5 17 28 36 13 

Haasteellisin kohderyhmä ovat keski-ikäiset ja 
vanhemmat miehet, joiden kiinnostus kulttuuritapahtu-
miin on tutkimustenkin mukaan vähäinen. Heitä yhdis-
tävät ennen muuta urheilu- ja liikuntatapahtumat, joihin 
Saimaa-ilmiö2026 tarjoaa yhteistyössä urheiluseurojen 
kanssa soveltuvia sisältöjä. Hyviä kokemuksia on kart-
tunut teattereiden ja urheiluseurojen välisestä yhteis-
työstä, jota jatketaan. Saimaa-ilmiö2026 kannustaa 
urheiluseuroja ja liikuntajärjestöjä sekä kulttuuritoimijoita 
vastaavanlaiseen yhteistyöhön kulttuuripääkaupunki-
vuoden merkeissä. 

Yksinasuvien ja laitoksissa elävien vanhusten 
kohdalla tilanne poikkeaa hieman toisistaan. Vanhusten 

palvelutaloihin on vuosien ajan tuotettu erilaista kulttuu-
riohjelmaa: pieniä teatteriproduktioita, musiikkiesityksiä 
ja kirjallisuuden ääneen lukua. Saimaa-ilmiö kehittää 
jatkossa myös sopivia virtuaalisia sisältöjä vanhusten 
palvelutaloihin. Yksinasuvia vanhuksia osallistavista 
toimenpiteistä kerrotaan Q 18:ssa.

Nuoret 20–25-vuotiaat aikuiset tavoitetaan 
parhaiten heidän oppilaitostensa kautta. Niihin Saimaa-
ilmiö on jo ottanut yhteyttä. LUT-yliopistoon (Lappeen-
ranta ja Mikkeli), Itä-Suomen yliopistoon (UEF, Joensuu 
ja Kuopio) ja itäsuomalaisiin ammattikorkeakouluihin 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, LAB- 
ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, 
Savonia- ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammatti-
korkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu kohden-
netaan viestintää, jossa kerrotaan Saimaa-ilmiöstä sekä 
kannustetaan tulemaan mukaan ilmiömäiseen tekemi-
seen ja kokemiseen.

Neljän maakunnan nuoret ovat mukana kulttuuri-
pääkaupunkihankkeessa Saimaa-lähettiläinä. Alueella 
toimii sekä maakunnallisia nuorisovaltuustoja että 
kuntakohtaisia nuorisoneuvostoja, joiden kautta viesti-
tään kulttuuripääkaupunkivuodesta. Nuorisovaltuustot ja 
-neuvostot valitsevat omat Saimaa- ilmiö -lähettiläänsä, 
jotka levittävät ilosanomaa kulttuuripääkaupunkivuodesta. 

Saimaa-ilmiö2026:n erityisenä haasteena ovat lähi-
öissä ja syrjäkylillä asuvien perheiden lapset ja nuoret. 
Saimaa-ilmiö haluaa saada lapset ja nuoret kattavasti 
kulttuuritapahtuminen kuluttajiksi, jolloin he myös aikui-
sina olisivat tällaisten palveluiden aktiivisempia käyttäjiä, 
mikä tutkimusten mukaan lisää elämänlaatua ja hyvin-
vointia. Strategiassa korostuvat erityisesti laadukas ja 
monipuolinen lasten- ja nuortenkulttuuri, josta jää elini-
käiset myönteiset kokemusjäljet kulttuurin kuluttamiseen 
ja tuottamiseen.

Päiväkotien ja koulujen osallistaminen 
Saimaa -ilmiö2026:een on käynnistynyt. Kuntien 
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kulttuuritoiminnasta säädetyn lain mukaan kunnat ovat 
laatineet kulttuurikasvatussuunnitelmat ja -ohjelmat, 
joiden pohjalta Saimaa-ilmiö2026 tekee suunnitelman 
koululaisten osallistamisesta sekä hankkeen kuluttajina 
että kulttuurin omaehtoisina tuottajina. Saimaan keskus-
kaupungit ovat lanseeranneet esi- ja peruskoululaisten 
omat kulttuuri- ja taidekasvatusohjelmat, joiden tavoit-
teena on taata jokaiselle esikoululaiselle ja oppilaalle 
tutustuminen oman kaupungin kulttuuritarjontaan ja 
taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin. Kulttuuripolku 
tarjoaa tien elämyksellisen oppimiskokemuksen, ja 
Saimaa-ilmiö2026 ottaa käyttöön tämän valmiin väylän 
tiedottaessaan tapahtumista. Tavoitteena on saada 
koululaiset innostumaan ja hurmaantumaan kulttuurista 
sekä kokemaan, miten taide vaikuttaa heidän hyvinvoin-
tiinsa ja tekee kulttuurin heille itselleen merkitykselli-
semmäksi.  Ohjelmasisällössämme tätä edistävät histo-
rian elävöittämiseen ja tarinankerronnan vahvistamiseen 
tähtäävät draama- ja elämyspedagogiikka- ja Rattaat–
Wheels-hankkeet.

Vuonna 2026 lapset ja nuoret huomioidaan myös 
laajalla LAKU-ohjelmakokonaisuudellaan, joka sisältää 
taideneuvolatoimintaa, tiedekilpailun ja yhteisiä laulu- ja 
tanssitapahtumia. Maailman suurin LAKU-lastenkult-
tuurifestivaali on antanut lupauksen kaikkien itäsuoma-
laisten lasten kulttuurikoskettamisesta kuuden viikon 
mittaisen festivaalinsa aikana.

Lady of the Lake ja Arto Keinänen (2018)
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Q22 Minkä osan vuosittaisesta 
kokonaisbudjetistaan kaupunki 
aikoo käyttää kulttuuriin 
Euroopan kulttuuripääkaupunki 
vuoden jälkeen (euroina ja 
prosentteina vuosittaisesta 
kokonaisbudjetista)?  
Kulttuuritoiminnan budjetit pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla 
talouden tulevista haasteista huolimatta. Kulttuuripää-
kaupunkivuoden onnistuminen voi jopa kasvattaa niitä. 
Savonlinnan kaupungin hyväksymässä kulttuuristrate-
giassa on ilmaistu tahtotila maakunnallisten kulttuu-
rikoordinaattoreiden palkkaamiseksi, mikä tarkoittaisi 
kulttuurin lisäresursointia.

Q21 Jos kaupunki aikoo 
käyttää varoja vuosittaisesta 
kulttuuribudjetistaan 

Kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitus tulee 
elinkeinotoiminnan, aluekehityksen tai strate-
gisen kehittämisen budjeteista. Saimaa-ilmiö 
2026:n kaupungit eivät rahoita kulttuuripääkaupunki-
hanketta kulttuuritoiminnan budjeteista. Kulttuuri- ja 
tapahtumapalveluiden henkilöstö tulee käyttämään 
työaikaansa kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluun 
ja toteutukseen. Tekemällä ja tukemalla Saimaa-il-
miötä myös osana kaupunkien ja maakuntien liittojen 
tavanomaista toimintaa Saimaa-ilmiön toivotaan kiin-
nittyvän vahvasti niiden normaaliin tekemiseen. 
  

Kulttuuripääkaupunkihanke nähdään tärkeänä sarana-
kohtana Itä-Suomen kehitykselle, joten haluamme lähteä 
siihen näköpiirissä olevista tulevaisuuden haasteista 
huolimatta. Se tulee muuttamaan koko Itä-Suomen kehi-
tyksen suunnan ja vahvistamaan alueen elinvoimaa. 
Kulttuuribudjettiin sisältyvät teatteri, museot, kirjastot, 
kulttuuritoimen myöntämät avustukset sekä orkesterin ja 
tapahtumatuotannon tuki, taiteen perusopetus, yleinen 
kulttuuritoimi ja kansalaisopisto. Savonlinnan kaupungin 
kulttuurimenot olivat vuosina 2016–2020:

Savonlinnan 
kaupungin 
vuosittainen 
kulttuuribudjetti, 
euroa  

Savonlinnan kaupungin 
vuosittainen
kulttuuribudjetti, 
prosenttia 
kokonaisbudjetista

2016 4 557 051 1,8 
2017 4 470 457 1,7 
2018 4 277 203 1,6 
2019 4 295 224 1,6 
2020 4 310 631 1,6 

Suomessa kunnat huolehtivat sosiaali- ja terveyspalve-
luista, jotka muodostavat keskimäärin 60–65 prosenttia 
kuntien menoista. Tästä syystä kulttuuritoiminnan 
suhteellinen osuus kokonaisbudjeteista jää pieneksi. 
Koska Savonlinnan kaupunki ei ole yksin tavoittelemassa 
kulttuuripääkaupunkititteliä, on tärkeää hahmottaa kaik-
kien haussa mukana olevien kaupunkien kulttuuritoi-
minnan muodostama kokonaisuus. Savonlinnan, Mikkelin, 
Kuopion, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien 
yhteenlasketut kulttuuribudjetit olivat samoina vuosina:

Saimaa-ilmiö 
-kaupunkien 
vuosittainen
kulttuuribudjetti, 
euroa    

Saimaa-ilmiö 
-kaupunkien
vuosittainen kulttuuri-
budjetti, prosenttia 
kokonaisbudjeteista

2016  75 018 106 3,1 
2017  74 267 460 3,2    
2018  73 550 808 3,2    
2019  76 019 850 3,0    
2020  78 044 029 3,1   

a. Talous
Kaupungin kulttuuribudjetti

Q 20 Mikä kaupungin kulttuuribudjetti on ollut 
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana (ilman 
tämän Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen 
kustannuksia)? (Täytä seuraava taulukko.) 
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Tulot, joilla 
toiminnan 
kustannukset 
katetaan, 
yhteensä euroa

Julkinen 
sektori, euroa 

Julkinen 
sektori, 
prosenttia 

Yksityinen 
sektori, euroa 

Yksityinen 
sektori, 
prosenttia 

Perusbudjetti 20 000 000 18 000 000  90 2 000 000 10 
Tavoiteltu lisärahoitus 7 000 000 6 500 000  93 500 000 7 

Lopullinen budjetti 27 000 000 24 500 000  91 2 500 000 9 

Nimitysvuoden toimintabudjetti
Tulot, joilla toiminnan kustannukset katetaan

Q23 Esittele koko 
toimintabudjetti (eli varat, 
jotka on varattu nimenomaan 
toiminnan kustannusten 
kattamiseen). Budjetin on 
katettava valmisteluvaihe, 
nimitysvuosi, arviointi ja pitkän 
aikavälin vaikutuksiin liittyvät 
toimet. Täytä myös seuraava 
taulukko. 

Saimaa-ilmiö2026:n perusbudjetti vuosille 2022–2027 
on 20 miljoonaa euroa. Summalla toteutetaan moni-
puolinen ja vaikuttava kulttuuripääkaupunkivuosi, joka 
käynnistää uuden yhteistyön aikakauden Itä-Suomessa. 
Budjetti on suhteutettu hankkeeseen osallistuvien 
kaupunkien taloudelliseen kantokykyyn.

Tavoitteenamme on kasvattaa rahoitusta kutsu-
malla mukaan kaikki itäsuomalaiset kaupungit ja 
kunnat ennen toisen vaiheen hakukirjan palauttamista. 
Maakuntien liitot ovat lisäksi sopineet ohjaavansa 
mahdollisuuksiensa mukaan Euroopan aluekehitys-
rahaston tukia Saimaa-ilmiön hankkeisiin noin kuusi 
miljoonaa euroa. Lisäksi hyödynnetään muuta EU-oh-
jelmarahoitusta. Ohessa esitetyn taulukon mukai-
sesti tavoiteltava lisärahoitus on yhteensä seitsemän 
miljoonaa euroa, jolloin koko käytettävissä oleva 
budjetti olisi 27 miljoonaa euroa.

Revontulet Vuoksen yllä (2015), Photo: Tapani Tolvanen Avantouintia Saimaalla, Kuva: Harri Tarvainen / Visit Karelia
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Q25 Ovatko julkiset rahoitus-
viranomaiset (kaupunki/kunta, 
alue, valtio) jo äänestäneet tai 
antaneet lupauksen toiminnan 
kustannusten kattamisesta? Jos 
eivät, milloin se tehdään?  

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuuristra-
tegian ja kaupungin omarahoitusosuuden kokouksessaan 
30.3.2020.  

Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt rahoi-
tusosuuden ja hankkeeseen osallistumisen kokoukses-
saan 20.4.2020. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 
18.5.2020. 

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt rahoi-
tusosuuden ja hankkeeseen osallistumisen kokoukses-
saan 27.4.2020. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 
11.5.2020.

Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
rahoitusosuuden ja hankkeeseen osallistumisen kokouk-
sessaan 27.4.2020.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväk-
synyt rahoitusosuuden ja hankkeeseen osallistumisen 
kokouksessaan 27.4.2020.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on 
kokouksessaan 20.4.2020 päättänyt osallistua Savon-
linnan kulttuuripääkaupunkihakuun sekä sitoutunut 
rahoitusosuuteensa. 

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on koko-
uksessaan 27.4.2020 päättänyt osallistua Savonlinnan 
kulttuuripääkaupunkihakuun sekä sitoutunut rahoitus-
osuuteensa. 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahal-
litus on kokouksessaan 27.4.2020 päättänyt osallistua 
Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakuun sekä sitoutunut 
rahoitusosuuteensa.

Tulot julkiselta sektorilta

Q24 Erittele julkiselta sektorilta 
saamanne tulot toiminnan 
kustannusten kattamiseen. 
Täytä seuraava taulukko. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun arvion 
mukaan Suomen valtion panostus tulee olemaan 12 
miljoonaa euroa. Savonlinnan kaupunki on sitoutunut 
rahoittamaan kulttuuripääkaupunkivuoden valmis-
telua ja toteutusta kahdella miljoonalla eurolla. Se on 
merkittävä panostus suhteutettuna kaupungin väkilu-
kuun, joka oli vuoden 2019 lopussa 32 998 asukasta. 
Mikkelin, Kuopion, Joensuun ja Lappeenrannan 
kaupungit tukevat omilla osuuksillaan perusbud-
jetin rakentamista. Toisessa hakuvaiheessa tulemme 
keskustelemaan Itä-Suomen muiden kaupunkien ja 
kuntien kanssa heidän osallistumisestaan Saimaa-il-
miö2026:een, mihin on jo olemassa selkeää tahtotilaa.

Hankkeessa mukana olevat maakuntien liitot 
rahoittavat hanketta maltillisesti omien budjet-
tiensa kautta. Näiden kuntayhtymien rahoitus tulee 
pääosin niiden suurimmilta jäsenkunnilta eli Savon-
linnan, Mikkelin, Kuopion, Joensuun ja Lappeenrannan 
kaupungeilta, jotka jo omien budjettiensa kautta rahoit-
tavat kulttuuripääkaupunkivuotta.

Vuodelle 2022 suunnitellaan kulttuuripääkau-
punkiyksikön hallinnoimaa toteutuksen käynnistävää 
EU-hanketta, johon haetaan miljoonan euron rahoi-
tusta Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankeha-
kemus jätetään alkuvuodesta 2021, ja kyseinen raha on 
esitetty perusbudjetissa EU-rahoituksena.

Maakuntien liitot välittävät osan Euroopan 
aluekehitysrahaston varoista. Ne ovat sitoutuneet 
mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan sitä sekä etsi-
mään mahdollista muuta EU-ohjelmarahaa noin kuusi 
miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuk-
seen. Koska tämä rahoitus ajoittuu pidemmälle jaksolle 
ja useisiin hankkeisiin eikä sen toteutumista voida 
taata, se esitetään edellä mainittu hanke pois lukien 
tavoiteltavana lisärahoituksena. 

Tulot toiminnan kustan-
nusten kattamiseen 
julkiselta sektorilta

Perusbudjetti, 
euroa

Perusbudjetti, 
prosenttia

Tavoiteltu 
lisärahoitus, 
euroa

Lopullinen 
rahoitus, 
euroa

Lopullinen 
rahoitus, 
prosenttia

Valtio 12 000 000 67 0 12 000 000 49
Savonlinnan kaupunki 2 000 000 11  2 000 000 8 
Saimaa-ilmiön 
kaupungit 2 000 000 11 1 500 000 3 500 000 14 

Maakuntaliitot 1 000 000 6 0 1 000 000 4 
EU (Melina Mercouri 
-palkintoa lukuun otta-
matta)

1 000 000 6 5 000 000 6 000 000 24 

Muu 0 0  0 0 
Yhteensä 18 000 000 100 6 500 000 24 500 000 100 
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 Toiminnan kustannukset  

Q27 Erittele toiminnan 
kustannukset täyttämällä 
seuraava taulukko.

 Tulot yksityiseltä sektorilta  

Q26  Millaisella 
varainhankintastrategialla tukea 
haetaan yksityisiltä tukijoilta? 
Millainen on suunnitelmanne 
tukijoiden tapahtumaan 
osallistumista varten?  

Julkisen rahoituksen lisäksi Saimaa-ilmiö2026 varain-
hankintastrategia nojautuu yritys- ja säätiörahoitukseen. 
Itä-Suomessa yritykset ja erilaiset säätiöt ovat merkit-
täviä kulttuurin rahoittajia. Taidetta, kulttuuria ja urheilua 
tuetaan apurahoilla, lahjoituksilla ja yhteistyösopimuk-
silla vuosittain useilla miljoonilla euroilla. Lisäksi rahoi-
tusta haetaan henkilölahjoittajilta sekä joukkorahoitus-
kampanjalla. 

Itä-Suomessa toimivat valtakunnalliset ja alueel-
liset yritykset tulevat olemaan mukana Saimaa-il-
miö2026:n rahoittamisessa. Neuvotteluja on aloi-
tettu hyvässä hengessä ja niitä lisätään ja syvennetään 
toisessa hakuvaiheessa. Saimaa-ilmiö2026 alueella ei 
ole suuria, kotipaikkaansa pitäviä yrityksiä ja Helsingin 
pörssissä noteerattujen yhtiöiden pääkonttoreita on 
vähän, vaikka suurteollisuuden toimipisteitä on useita. 
Tämä on haaste yhteistyölle, mutta Itä-Suomen pito-, 

Toiminnan kustannukset Euroa Prosenttia 
Ohjelman kustannukset 12 600 000 62 
Mainonta ja markkinointi 3 500 000 18 
Palkat, yleiskustannukset 
ja hallinto 3 900 000 20 

Yhteensä 20 000 000 100

Suunniteltu perusbudjetti vuosille 2022–2027 on 20 
miljoonaa euroa. Se sisältää kulttuuripääkaupunkivuoden 
valmistelun, nimitysvuoden sekä nimitysvuoden jälkeisen 
vuoden, jolloin keskitytään pääasiassa perintöhank-
keiden jatkon valmisteluun. Noin 62 prosenttia budje-
tista käytetään kulttuuripääkaupunkivuoden sisällöntuo-
tantoon. Markkinointisuunnitelma esitellään tarkemmin 
kysymyksessä Q 34.  

Kulttuuripääkaupunkiyksikössä tehdään tämän-
hetkisen suunnitelman mukaan vuosina 2022–2027 
yhteensä 65 henkilötyövuotta.  Henkilömäärä on suurim-
millaan vuosina 2025 ja 2026, jolloin työntekijöitä on 15. 
Hallintokustannuksia nostavat Suomen korkea palkka-
taso ja palkan sivukulut.

elin- ja vetovoiman vahvistaminen ja turvaaminen 
on myös toimipisteyritysten menestymisen kannalta 
tärkeää. Saimaa-ilmiö2026:n tavoitteet tukevat alueen 
yritysten tulevaisuuden menestystekijöitä.

Sitoutamme yksityiset rahoittajat kulttuuripääkau-
punkivuoden toteutukseen neuvottelemalla heidän kans-
saan konkreettisesta, molempia osapuolia hyödyntävästä 
yhteistyöstä. Kaikkeen rahoitukseen liittyen pidämme 
ehdottomana edellytyksenä kulttuuripääkaupunkiyksikön 
taiteellista itsenäisyyttä. 

Mahdolliset säätiörahoittajat saattavat kohdentaa 
rahoitustaan myös muuten kuin kulttuuripääkaupunkior-
ganisaation kautta kulkevaan, mutta kulttuuripääkaupun-
kihankkeen toteuttamista tukevaan toimintaan. Kokonai-
suutena haluamme haastaa yksityisiä rahoittajia mietti-
mään kulttuuripääkaupunkivuoden eri projektien pitkän 
aikavälin vaikuttavuutta ja jatkuvuutta.

Vastuu yksityisen rahoituksen hankinnasta on koko 
kulttuuripääkaupunkiorganisaatiolla sekä valmistelussa 
mukana olevilla tahoilla, joten kosketuspinta alueen 
yritys- ja säätiökenttään on laaja. Kulttuuripääkaupunki-
yksikössä tulee työskentelemään henkilö tai henkilöitä, 
joiden tehtäväkuvaan sisältyy yhtenä osa-alueena varain-
hankinta kulttuuripääkaupunkivuoden  sekä nimitys-
vuoden jälkeisten perintöhankkeiden toteuttamiseen. 

Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus on koko-
uksessaan 6.4.2020 päättänyt osallistua Savonlinnan 
kulttuuripääkaupunkihakuun sekä sitoutunut rahoitus-
osuuteensa. 

Suomen valtio ei ole vielä tehnyt päätöstä valit-
tavalle kulttuuripääkaupungille osoitettavasta rahoi-
tuksesta. Ennakkotietojen mukaan sen suuruus on 12 
miljoonaa euroa.
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 Budjetti pääomakustannuksia varten  

Q28 Erittele julkiselta sektorilta 
saamanne tulot nimitysvuoteen 
liittyvien pääomakustannusten 
kattamiseen. Täytä seuraava 
taulukko.  

Q29 Ovatko julkiset 
rahoitusviranomaiset 
(kaupunki/kunta, alue, valtio) 
jo äänestäneet tai antaneet 
lupauksen pääomakustannusten 
kattamisesta? Jos eivät, milloin 
se tehdään? 
Q30 Millaisella 
varainhankintastrategialla 
pääomakustannusten 
kattamiseen haetaan 
taloudellista tukea unionin 
ohjelmista/rahastoista?

Q31 Lisää tarvittaessa 
tähän taulukko, jossa 
määritetään summat, jotka 
käytetään uuden kulttuuri-
infrastruktuurin rakentamiseen 
nimitysvuodenpuitteissa.

Olemme yhdistäneet kysymykset Q 28–31, koska ne liit-
tyvät tiivisti toisiinsa. 

Vuosina 2020–2025 alueellamme toteutetaan 
useita infrastruktuurihankkeita, jotka toteutetaan pääsi-
assa kuntien omalla rahoituksella. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö rahoittaa osaa hankkeista. Oheisessa taulukossa 
on esitetty merkittävimpiä kulttuuripääkaupunkivuoden 
toteutukseen liittyviä Saimaa-ilmiö2026:n maakuntien 
pääkaupunkien uusia investointeja. Taulukossa mainitut 
hankkeet ovat kulttuuripääkaupunkihausta erillisiä.
Kunnat käyttävät mahdollisuuksien mukaan EU:n 
rakenne- ja investointirahastojen tukia kulttuuri-infra-
struktuurihankkeiden rahoittamiseen. Tällaisia rahas-
toja ovat muun muassa Euroopan aluekehitysrahasto 
ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto. Myös 
Euroopan investointipankin kautta on mahdollista saada 
lainaa kulttuuri-infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen.

  Projekti  Kustannusarvio  Aikataulu  Päätetty   

Savonlinna  Uusi kirjastoauto  350 000 € 2021  Suunnittelussa   
Joensuu  Uusi konservatorio  Konservatorion 

rakentaa ulkopuolinen 
toimija ja Joensuun 
kaupunki on sitoutunut 
20 vuoden vuokrasopi-
mukseen. Vuosivuokra 
on mijoona euroa  

2022  Päätetty   

Lappeen-
ranta  

Uuden monitoimiareenana toimivan 
jäähallin ja sisäliikuntahallin rakenta-
minen  

30 000 000 € 2023  Suunnittelussa   

Kuopio  Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus 
liikunta-, seura- ja tapahtumatoimintaan.  

35 500 000 € 2020–
2022  

Päätetty   

Kuopio  LUMIT, musiikki- ja ilmaisutaidon lukion 
uusi rakennus  

23 200 000 € 2020–
2021  

Päätetty   

  Yhteensä  89 050 000 €      
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b. Organisaatiorakenne

Q32 Kerro 
pääpiirteittäin Euroopan 
kulttuuripääkaupunki 
-vuoden toteuttamiseen 
suunnitellusta hallinto- ja 
toteutusrakenteesta.
Saimaa-ilmiön kaupungit ovat päättäneet, että kulttuu-
ripääkaupunkivuoden valmistelua ja toteutusta varten 
perustetaan osakeyhtiö, jonka osakkaiksi tulevat aluksi 
Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. 
Osakeyhtiömalli on yksinkertainen hallinnoitava ja takaa 
kulttuuripääkaupunkiyksikön toiminnallisen ja taiteellisen 
itsenäisyyden.

Yhtiön hallitukseen valitaan edustajat kaikista 
Saimaa-ilmiön kaupungeista. Hallitus nimittää yhtiölle 
toimitusjohtajan ja taiteellisen johtajan. Toimitusjohtaja 
vastaa taloudesta ja yleisesti koko toiminnan järjestämi-
sestä.

Taiteellisen johtajan työn tukemiseksi peruste-
taan taiteellinen toimikunta, johon tulee laaja-alainen 
edustus eri taiteenaloilta. Lisäksi koko organisaation 
tueksi tulee nuorten raati, jonka kanssa käydään tiivistä 
vuoropuhelua ja varmistetaan nuorten äänen kuuluminen 
ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Valmistelun 
ja toimeenpanon onnistuminen varmistetaan sillä, että 
vuoden 2022 alusta alkaen jokaisessa maakunnassa 
työskentelee ohjelmakoordinaattori. Lopullisesta hallin-
tomallista päättää osakeyhtiön hallitus.

Kaarina Kaikkonen, Vasten auringon siltaa (2017) 
Kuva: Juha Vihavainen / Visit Saimaa Saimaa-ilmiö   |    51

5. HALLINTO



c.Valmiussuunnitelma

Q33 Mitkä ovat hankkeenne 
pääasialliset vahvuudet 
ja heikkoudet? Miten 
aiotte selvittää havaitut 
heikkoudet?
Saimaa-ilmiö2026 -hankkeen valmistelutyöryhmä 
Sillanrakentajat on tehnyt kulttuuripääkaupunkiha-
kuun liittyvän SWOT-analyysiin, jossa käytiin läpi hank-
keen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 
Analyysin lopputuloksena muodostettiin kaksi vastaus-
kategoriaa, joissa on yhdistetty yhtäältä vahvuudet ja 
mahdollisuudet sekä toisaalta heikkoudet, haasteet ja 
uhat.

VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET
Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen vahvuudet 
ovat Saimaan ainutlaatuinen järvi- ja metsäluonto, Järvi-
Suomen rikas historia, kulttuurinen vuorovaikutus idän 
ja lännen välillä sekä itäinen ilo ja vieraanvaraisuus. 
Saimaan puhtaat vedet, kaunis saaristo, ainutlaatuinen 
eläimistö ja kasvisto ovat näyttämisen arvoisia koko 
Euroopalle. Historiamme ja kulttuurinen vuorovaikutuk-
semme idän ja lännen välissä lisäävät muiden ymmär-
rystä meistä ja ne liittävät Järvi-Suomen osaksi laajempia 
historiallisia ja kulttuurisia kokonaisuuksia.

Itäsuomalaisuuteen kuuluvat aitous ja rehellisyys, 
ja itäsuomalainen elämäntapa suurten vesien äärellä on 
omaleimainen ja uteliaasti uuteen suhtautuva. Saimaa-
ilmiö2026 vahvistaa itäsuomalaisten itsetuntoa sekä 
asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden identiteettiä. 
Saimaa-ilmiö kertoo Euroopalle ja maailmalle Saimaan 
rannoilla asuvien ihmisten tarinan.

Saimaa-ilmiö2026:n vahvuuksiin kuuluvat omaeh-
toinen ja korkeatasoinen kulttuurituotanto sekä rautaisen 
ammattitaidon omaavat taiteilijat, kulttuurintuottajat 
ja muut toimijat. Alueella järjestetään vuosittain useita 
suuria kulttuuritapahtumia, jotka kertovat huomatta-
vasta osaamispääomasta. Digitaalisuus tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia saavuttavuuden lisäämiseksi ja palve-
luiden parantamiseksi. Saimaa-ilmiö on sytyttänyt alueen 
ihmiset toimimaan oman kotiseutunsa puolesta ja lähen-
tänyt neljän maakunnan asukkaita, virkamiehiä ja poliit-
tisia päättäjiä.

Lisääntyvä ja monipuolinen tapahtuma- ja palve-
lutarjonta mahdollistaa matkailun ympärivuotistumisen. 
Se vahvistaa Savonlinnaa ja Saimaan aluetta sekä lisää 
alueen vetovoimaa ja luo uusia työtilaisuuksia.

Saimaa-ilmiö2026 on rakentanut maakuntarajat 
ylittäviä kumppanuuksia ja verkostoja. Ilmiömäinen 
yhdessä tekemisen kulttuuristrategia vahvistaa alueen 
asukkaiden tulevaisuudenuskoa ja lisää toivoa parem-
masta huomisesta. Vastuullisuus ja kestävyys haas-
tavat kaikkia toimimaan paremman maailman puolesta. 
Kulttuurinen transformaatio elämäntavan muutokseen 
sysäävänä voimana on Saimaa-ilmiön suuri mahdolli-
suus. Savonlinna voi nousta malliesimerkiksi Euroopan 
syrjäkulmien pienten kaupunkien vaikeuksien voittami-
sesta, uuden nousun käynnistämisestä ja hyvinvoinnin 
lisäämisestä.

HEIKKOUDET, HAASTEET JA UHAT
Maailmaa ravistelevan COVID-19-pandemian kaltaiset 
uhat ja niihin liittyvät yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
sosiaaliset seuraukset muodostavat vaikeasti ennakoi-
tavan kokonaisuuden. On mahdotonta arvioida pande-
mian tai muun vastaavanlaisen globaalin kriisin vaiku-
tuksia kulttuurialaan, matkailuun ja ylipäätään ihmisten 
liikkuvuuteen. Tämä tulee tarjoamaan uusia haasteita, 
sillä toiminta siirtyy entistä enemmän verkkoon, jolloin 

digitaaliset palvelut ja niiden saavutettavuus sekä ansain-
talogiikka tulevat korostumaan. Saimaa-ilmiö2026:ssa 
olemme tunnistaneet tämän ja vahvistamme digitaalista 
alusta-ajatteluamme.

Saimaa-ilmiön haasteena on alueen maantieteel-
linen laajuus. Neljän maakunnan alue ei ole kaikilta osil-
taan helposti saavutettavissa. Sama koskee palveluiden 
digitaalisuutta, ja huolena on se, että hankkeen koros-
tama alusta-ajattelu jää puolitiehen. Huolta aiheuttaa 
myös se, ettei hanke onnistu osallistamaan asukkaita ja 
kesäasukkaita siinä laajuudessa kuin olemme kaavailleet.

Olemme huolissamme myös siitä, ettemme onnis-
tukaan vakuuttamaan ihmisiä kulttuuripääkaupunki-
vuoden käänteentekevästä voimasta. Viestinnän sanoma 
ei menekään perille ja ihmiset hylkäävät hankkeen, jolloin 
vilkkaana alkanut pöhinä kuihtuu ja hankkeen sisältöjen 
vaikuttavuus jää puolitiehen. Tekemisen eetos ei toteudu, 
ja maakunnissa jatketaan entisellä yksinpuurtamisen 
asenteella.

Heikkouksien, haasteiden ja uhkien torjuminen 
edellyttää niiden tiedostamista. Saimaa-ilmiö2026:n 
valmisteluryhmä Sillanrakentajat on perillä kulttuuripää-
kaupunkihankkeeseen liittyvistä haasteista ja ongelmista. 
Niihin varautumiseksi ja ratkaisemiseksi Sillanraken-
tajat esittää verkostomaisen toimintastrategian edelleen 
vahvistamista, luottamuksen vahvistamista kaupunkien 
ja maakuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten 
välillä sekä innostavan, osallistavan ja avoimen viestinnän 
lisäämistä. Tehokkaan ja toimivan kulttuuripääkaupunki-
vuoden hallinto-organisaatio on avainasemassa sitoutet-
taessa päättäjiä ja alueen asukkaita yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi.

Saimaa-ilmiö2026:n on kyettävä viestimään joka 
päivä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, että kulttuu-
ripääkaupunkihanke on tulevaisuusinvestointi, jonka 
tavoitteena on koko alueen elinvoiman vahvistaminen ja 
ihmisten hyvän elämän edellytysten lisääminen. 
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d.Markkinointi ja viestintä

Q34 Kerro pääpiirteittäin 
kaupunkinne Euroopan 
kulttuuripääkaupunki- 
vuodelle suunnitellusta 
markkinointi- ja 
viestintästrategiasta

Markkinointi- ja viestintästrategiamme pohjautuu 
Saimaa-ilmiö2026:n läpileikkaaviin teemoihin, jotka ovat 
Yhdistävillä silloilla, Itäisellä ilolla ja Veden voimalla. Ne 
luovat lähtökohdat osallistavalle, elämäniloiselle ja konk-
reettisista kehittämistoimenpiteistä kertovalle viestinnäl-
lemme.

Sillat yhdistävät Saimaan paikallisiin ihmisiin, ystä-
vyyskaupunkeihin, Eurooppaan ja maailmaan. Samalla 
tavalla toimii sosiaalinen media. Viestinnässä emme 
ainoastaan tarjoa tietoa, vaan otamme ihmiset mukaan 
keskusteluun ja samalla alueemme kehittämiseen. Oikein 
ajoitettu viestintä ja vuorovaikutus mahdollistavat sen, 
että kaikki voivat vaikuttaa Itä-Suomen alueen kehityk-
seen niin meillä kuin maailmalla.

Kaikki viestintä, perinteisestä viestinnästä sosiaa-
lisen median postauksiin ja valokuvista podcasteihin, 
huokuu itäistä iloamme. Saimaa-ilmiö2026 henkii ylpeyttä 
omasta itäsuomalaisesta kulttuuriperinnöstämme ja iloi-
sesta elämästämme vesien ja luonnon keskellä. Kulttuuri, 
taide, luonto ja Saimaa on pistämätön yhdistelmä. 

Viestinnän tarkoitus ei ole ainoastaan jakaa 
Saimaan kauneutta kuvien kautta vaan kertoa konkreet-
tisista toimenpiteistä ja mahdollisuuksista. Kulttuuripää-
kaupunki tekee tavoitteensa ja toimintansa näkyväksi ja 
kertoo ihmisille sen voimasta ja vaikutuksesta itäsuoma-
laisten elämään.

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIAN 
KOLME KEHÄÄ
Saimaa-ilmiö2026:n viestintä- ja markkinointistrategia 
rakentuu kolmelle kehälle.

1. Kaupungit ja maakunnat muutosviestijöinä
Sisimmän kehän muodostavat Saimaa-ilmiö2026:n 
ensimmäisen tason viestintäkumppanit Savonlinnan 
kaupunki, Itä-Suomen maakunnat ja keskuskaupungit. 
Tällä kehällä tavoitteena on mennä ”teot edellä” ja kertoa 
konkreettisista toimenpiteistä sekä Saimaa-ilmiö2026:n 
vaikuttavuudesta. Toimijat tunnistavat ja tunnustavat 
kulttuurin moninaisuuden ja tuovat sitä esille kaikissa 
yhteyksissä. He luovat innostavaa tulevaisuudenkuvaa 
alueen asukkaille, rohkaisevat toimijoita uusiin avauksiin 
ja lisäävät uskoa hyvinvoinnin kehittämiseen kulttuurin 
avulla. Kun ihmiset ymmärtävät, kuinka tärkeä kulttuuri-
pääkaupunkivuosi on, he innostuvat sen mahdollisuuk-
sista ja tukevat sen toteutumista.

Toimijoilla on käytössään Saimaa-ilmiö2026:n vies-
tintämateriaali, kuten kuvat ja logot, ja he toimivat sisäl-
löntuottajina sosiaalisessa mediassa, blogissa, podcas-
teissa ja muissa kanavissa. Viestijät käyttävät myös omia 
paikallisia ja valtakunnallisia kanaviaan ja suhteitaan 
median edustajiin.
 
2. Alueen asukkaat ja toimijat viestinviejinä
Toisen kehän muodostavat alueen vakituiset ja vapaa-
ajan asukkaat sekä paikalliset kulttuuri- ja matkailu-
toimijat. Tällä kehällä tavoitteena on paikallisylpeyden, 
kulttuurin kokemisen ja ilmiömäisten tekojen lisääminen 
sekä yhteistyö matkailutoimijoiden kesken. Keinoina ovat 
Ilmiömäiset-lähettiläät, tapahtumat, tarinankerronta, 
kohtaamispaikat, kiertävät pop up -infot, ilmiöiden jaka-
minen ja tukeminen sekä strateginen sosiaalinen media. 

Saimaa-ilmiö2026:n ilmiömäiset lähettiläät, 
matkailijat ja alueen nuoret kutsutaan kertomaan omista 
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kokemuksistaan ja kulttuuripääkaupunkivuoden tapah-
tumista omalla tavallaan ja omissa viestintäkanavissaan. 
Myös päättäjiä ja some-vaikuttajia pyydetään viestimään 
Saimaa-ilmiöstä omilla kasvoillaan, jotta saamme sille 
näkyvyyttä itäsuomalaisten keskuudessa. Paikallisille 
ihmisille kerrotaan kulttuuritarjonnasta sekä osalliste-
taan ja innostetaan heitä mukaan kysymysten, kilpai-
lujen, vaikuttajien ja hashtagien avulla. Alueen asukkaille 
voidaan lanseerata esimerkiksi positiivisuushaaste tai he 
voivat jakaa omat vinkkinsä parhaista matkailukohteista 
tai vapaa-ajan elämyksistä. Taiteen ja kulttuurin tekijät 
sekä pienet ja suuret matkailutoimijat tunnistetaan ja 
tunnustetaan, heitä kannustetaan ja tuodaan esille. 
Tärkeä on myös matkailijoiden viestiminen. Näillä toimin 
rakkautta ja myönteisiä tunteita aluetta kohtaan vahviste-
taan ja jaetaan luovalla tavalla. 
 
3. Markkinointi alueen ulkopuolelle
Uloimman kehän muodostavat alueen ulkopuoliset 
yleisöt. Tavoitteena on Saimaa-ilmiö2026:n ja koko 
Saimaan alueen tunnetuksi tekeminen, imagon kehittä-
minen ja vetovoiman lisääminen niin Suomessa, Euroo-
passa kuin maailmalla.

Viestimme muulle maailmalle Saimaa-ilmiö2026:n 
kulttuuritapahtumista ja -toimijoista, kiinnostavista 
matkailukohteista sekä yleensä alueen ilmiömäisyydestä. 
Keinoina tällä kehällä ovat aktiivinen markkinointi alueen 
ulkopuolelle, tapahtumaviestintä, alueellisen yhteismark-
kinoinnin rohkeat tempaukset, dynaamiset kampanjat, 
strateginen sosiaalinen media sekä digitaalisen kulttuu-
rinkokemisen kehittäminen.

Savonlinnaa ja koko Itä-Suomen aluetta markki-
noidaan matkailijoille uniikilla luonnolla ja luontoelä-
myksillä sekä herkullisella lähiruualla, itäsuomalaisella 
lupsakkuudella, kulttuurilla, tapahtumilla ja vieraanvarai-
suudella — lyhykäisyydessään itäsuomalaisella elämän-
tavalla, johon kutsumme heidät mukaan. Kulttuuri- ja 

matkailuammattilaisille kerromme alueen monipuoli-
sesta kulttuuriklusterista, alojen koulutuksesta sekä työ-, 
galleria- ja ateljeetiloista. Uusille asukkaille, paluumuut-
tajille ja vapaa-ajan asukkaille Saimaan alue näyttäytyy 
houkuttelevana paikkana, jonne voi rakentaa tasapai-
noisen, omarytmisen elämän. 
 
Uusi taso Saimaan brändityöhön
Saimaa-ilmiö2026 tekee yhteistyötä matkailutoimi-
joiden ja -hankkeiden kanssa viestiessään yhteisestä 
Saimaa-brändistä. Maantieteellisesti laajalla alueella 
toimii useita aluemarkkinointiorganisaatioita ja matkai-
lualuebrändejä. Saimaan alueen markkinointi ja brän-
diyhteistyö on jo aloitettu eteläisimmissä maakunnissa, 
ja tämän pohjalta on tehty Saimaa-sopimus ja perustettu 
yhdistys.

Saimaa-ilmiö2026:n tavoitteena on syventää ja 
laajentaa yhteistyötä sekä luoda viitekehys koko Saimaan 
alueen yhteiselle matkailubrändille. Saimaa-ilmiö2026 
edistää matkailuorganisaatioiden yhteistyötä yhte-
näistämällä neljän maakunnan markkinointikatalogia. 
Yhteistyön konkreettisena tavoitteena on, että kaikki 
neljä maakuntaa ovat joko mukana Saimaa-sopimuksen 
mukaisessa yhteistyössä tai tekevät muuten tiivistä 
yhteistyötä. Aluetta markkinoidaan yhteisenä kohteena, 
jossa hyödynnetään Saimaa-ilmiö2026:n digitaalista 
alustaa.

Visio todeksi – Viestinnän strategiset projektit
Saimaa-ilmiö2026:n markkinoinnin ja viestinnän visiossa 
kulttuuripääkaupunkivuoden teemat ja tapahtumat tavoit-
tavat alueen asukkaat ja eurooppalaisen yleisön. Tämän 
toteutumiseksi ensimmäinen edellytys on, että digitaa-
linen alusta saadaan toimivaksi työkaluksi, joka palvelee 
asukkaita, matkailijoita, taiteilijoita ja yrittäjiä. Sen lisäksi 
jatkamme edelleen Itä-Suomen tunnettujen alueen 
taiteen, kulttuurin, elinvoiman ja yhteishengen edistäjien 

Saimaannorppa (2017), Kuva: Pia Behm / Visit Saimaa

nimeämistä Ilmiömäisiksi. Nimeämisellä voitamme 
heidät puolellemme jakamaan Saimaa-ilmiön sanomaa. 

Saimaannorppa on yksi tärkeimpiä ilmiömäi-
siämme. Norppa on yksi meistä saimaalaisista, joiden 
hyvinvointia kulttuuripääkaupunkivuoden toivotaan 
parantavan. Oman projektinsa kautta norppa saa näky-
vyyttä tuoteideoina ja kuvina.

Järvikalan syöminen on ekoteko. Järvikalaan liittyvä 
Sano muikku! -projekti muuttuu paikallisten osallisuu-
deksi ja viestinnäksi, kun kaikki haastetaan jakamaan 
kuvia kalastuksesta, ruoanlaitosta ja herkullisimmista 
järvikala-annoksista. 
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Q36 Esitä perusteet sille, 
että hankkeella on laaja ja 
vahva poliittinen tuki ja että 
asianmukaiset paikalliset, 
alueelliset ja kansalliset 
viranomaiset ovat sitoutuneet 
siihen kestävästi. 

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
kokouksessaan 30. maaliskuuta 2020 hakea yksimie-
lisesti vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupun-
giksi. Valtuusto osoitti hankkeen peruspääomaan kaksi 
miljoonaa euroa. 

Saimaa-ilmiö2026 on neljän maakunnan ja viiden 
kaupungin yhteinen projekti, joten Savonlinnan lisäksi 
kaikki osapuolet tulevat käsittelemään ja päättämään 
osallistumisestaan hankkeeseen. Päätöksenteon aika-
taulu on esitelty kysymyksessä Q 25. 

Alustavien tietojen mukaan Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö suunnittelee 12 miljoonan euron panostusta 
Suomesta valittavalle Euroopan kulttuuripääkaupungille. 
Tämän hakukirjan mennessä painoon tästä ei ole vielä 
päätöstä.

Q35 Miten kaupunki aikoo 
korostaa sitä, että Euroopan 
kulttuuripääkaupunkiin liittyvä 
toiminta on Euroopan unionin 
toimintaa?
Yhteinen eurooppalainen kulttuuriperintö on Euroopan 
Unionin erityisessä suojeluksessa. Unioni tukee taiteita 
ja luovia aloja ja haluaa tuoda ne kaikkien ulottuville. 
Nostamme muutaman esimerkin, miten korostamme 
EU:n toimintaa. 

Eurooppa-päivä
Eurooppa-päivä 9. toukokuuta on Euroopan unionin 
kansoja ja kansalaisia yhdistävien juhlallisuuksien päivä. 
Etelä-Savossa vietetään tuolloin perinteisesti maakun-
tapäivää, jolloin juhlistetaan omaa maakuntaa osana 
Eurooppaa. Kulttuuripääkaupunkihanke on vuodesta 2019 
lähtien ollut tärkeä osa Eurooppa-päivän juhlallisuuksia. 

Pop up -tiedotuspiste
Yhdistämme ensi vuonna kulttuuripääkaupunkivuoden 
kampanjoinnin Europe Direct -tiedotuspisteen kanssa. 
Lanseeraamme EU:n ja kulttuuripääkaupunkivuoden pop 
up -tiedotuspisteen, joka liikkuu tapahtumasta, kaupun-
gista ja kunnasta toiseen. Pisteellä kerrotaan asukkaille 
Savonlinnan kulttuuripääkaupunkivuodesta ja vastataan 
EU-aiheisiin kysymyksiin.

Monipuolista yhteistyötä ja kumppanuuksia 
Alueellamme on toteutettu ja toteutetaan monia EU- ra-
hoitteisia taide-, kulttuuri- ja rakennushankkeita sekä 
oppilaitosten välisiä yhteistyöprojekteja. Kulttuuripää-
kaupunkivuoden ohjelmaan liittyviä EU-rahoitteisia hank-
keita ovat muun muassa Saimaa Geopark, Vespaikka - 
Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa, 
D.O. Saimaa ja lukuisat Leader-ryhmien rahoituksella 
toteutetut pienemmät hankkeet. Lisäksi EU:n rajaohjel-
milla rahoitetaan hankkeita, joissa on mukana aina myös 
venäläinen kumppani.

EU:n kampanjoiden vuosikello
Saimaa-ilmiö2026 osallistuu Euroopan kulttuuripääkau-
punkien ja vuoteen valmistautuvien kaupunkien teema-
viikkoihin ja päiviin. Kulttuuripääkaupunkeja kutsutaan 
säännöllisesti vierailemaan, työpajoihin ja tuomaan 
makupaloja ohjelmasisällöistään Savonlinnaan ja 
maakuntien pääkaupunkeihin. Kohtaamisissa Euroopan 
kulttuuripääkaupunki -verkoston yhteistyö tiivistyy.
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Q37 Esitä perusteet sille, että 
kaupungillanne on tai tulee 
olemaan riittävä ja toimiva 
infrastruktuuri nimityksen 
haltijana toimimista varten. 
Vastaa tätä varten seuraaviin 
kysymyksiin:

A) KERRO LYHYESTI, MITEN EUROOPAN KULT-
TUURIPÄÄKAUPUNKI HYÖDYNTÄÄ JA KEHITTÄÄ 
KAUPUNGIN KULTTUURI-INFRASTRUKTUURIA
Kysymykseen 37a kuuluvaa sisältöä on myös kysymyk-
sissä 3, 6, 31 ja 38, joissa esitellään Saimaa-ilmiö2026:n 
kulttuuriprofiilia, kulttuuri- ja luovien alojen valmiuksien 
vahvistamista sekä tulevaisuuden kulttuuri-, kaupunki- ja 
matkailuinfrastruktuuria. 

Saimaa-ilmiö2026 hyödyntää koko alueen vankkaa 
olemassa olevaa sekä sitä täydentävää kehittyvää kult-
tuuri-infrastruktuuria laajasti ja monipuolisesti. Saimaa-
ilmiö tavoittelee myös julkisten tyhjien ja vajaakäyttöisten 
tilojen osoittamista eri alojen taiteilijoiden käyttöön.

Saimaan keskuskaupungit ovat tehneet useita 
kulttuuri-infrastruktuuriin liittyviä investointipäätöksiä 
vuosille 2020–2025. Lisäksi tekeillä on myös muita kult-
tuuri-investointeja, joista kaikista ei ole vielä päätöksiä.

Raideliikenne
Saimaan neljän maakunnan pääkaupunkeihin ja Savonlinnaan on hyvät junayhteydet erityisesti Helsingin suunnasta. 
Myös alueen sisällä on mahdollista liikkua junalla kaupungista toiseen. Lappeenrannan Vainikkalasta on päivittäinen 
vuoropari Moskovaan ja neljä vuoroparia Pietariin, jonne matka-aika on vain puolitoista tuntia. Vainikkala—Lappeen-
ranta-välillä kulkee kutsutaksi.

B) MILLAISET KAUPUNGIN SAAVUTETTAVUUTEEN 
LIITTYVÄT EDUT OVAT (ALUEELLINEN, KANSALLINEN 
JA KANSAINVÄLINEN LIIKENNE)?
Saimaa-ilmiö2026 saavuttavuuden erityinen etu on 
se, että Saimaan alue ja erityisesti Savonlinna,  Punka-
harju ja Imatra ovat Suomen vanhimpia ja tunnetuimpia 
matkailualueita. Ensimmäisten matkailijoiden joukossa 
oli Venäjän keisarinna Katariina II, joka kesällä 1772 
kävi katsomassa Imatran koskea. Alueen matkailu lähti 
nousuun Saimaan kanavan avaamisen (1856) jälkeen, ja 
sen saavutettavuus parani merkittävästi rautatieverkon 
laajentuessa vuosina 1870–1906. Matkailijat viettivät 
aikaa Saimaan kylpylöissä sekä Punkaharjun ja Imatran 
Valtionhotelleissa. Tämän päivän matkailija voi saapua 
Saimaalle vesitse, rauta-, lento- ja maanteitse.

Savonlin
na – Helsinki 

5 päivit
täist

ä vu
oroparia

 

matka-aika 4-4,5 h

Savonlin
na – Joensuu 

5 päivit
täist

ä vu
oroparia

, 

 m
atka-aika 2,25 h

Lappeenranta – Helsinki

10 päivit
täist

ä vu
oroparia

,  

matka-aika 2 h

Lappeenranta – Joensuu

6 vu
oroparia

,  

matka-aika 2,5 h

Lappeenranta – Mikkeli

5-6 vu
oroparia

,  

matka-aika keskim
äärin

 2-2,5 h

Lappeenranta – Kuopio

5-6 vu
oroparia

, m
atka-aika keski-

määrin
 3,5-4 h

Kuopio – Helsinki

9 vu
oroa,  

matka-aika 4-4,5 h

Helsinki –
 Kuopio

9-10 vu
oroa,  

matka-aika 4-5 h

Kuopio – Mikkeli

7 vu
oroparia

,  

matka-aika 1,5 h

Mikkeli –
 Helsinki

7 vu
oroparia

,  

matka-aika 2,5-3,25 h

JUNAYHTEYDET
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Kuopio
Joensuu

Savonlinna

Lappeenranta

Helsinki

Lentoliikenne

Saimaan alueen lentokentät ovat Savonlinnassa, 
Kuopiossa, Joensuussa ja Lappeenrannassa. 
Helsingin ja Savonlinnan välillä operoi erikseen 
kilpailutettu lentoyhtiö, jota tuetaan kaupungin ja 
valtion varoista. Savonlinnan saavutettavuutta on 
kuitenkin parannettu. Esimerkiksi vuodesta 2021 
lähtien Savonlinnan ja Frankfurtin välillä alkavat 
säännölliset charterlennot.

Lappeenrannan lentokenttä on portti 
Saimaalle. Sieltä on alkuvuoden 2020 aikatau-
lujen mukaan kaksi kertaa viikossa ympärivuo-
tinen yhteys Berliiniin, Budapestiin ja Bergamoon. 
Huhtikuusta lokakuulle lennetään kaksi kertaa 
viikossa Wieniin ja kerran viikossa Ateenaan.  

Vesiliikenne
Saimaan kesäinen vesiliikenne on vilkasta. Heinäveden maise-
mareittiä Savonlinnasta  Kuopioon kulkee vuonna 1914 raken-
nettu  höyrylaiva m/s Puijo. Alus risteilee myös Savonlinnasta 
Puumalan kautta Lappeenrantaan. Lisäksi Heinävedellä järjes-
tetään risteilyjä Valamon ortodoksiluostariin. Erilaisilla teema-
risteilyillä pääsee tutustumaan muun muassa Astuvansalmen 
kalliomaalauksiin sekä norppaan. Savonlinnassa, Kuopiossa 
ja Lappeenrannassa on tarjolla maisemaristeilyjä, ja Lappeen-
rannasta pääsee kesäisin päivittän viisumivapaasti Saimaan 
kanavaa pitkin Venäjän puolelle Viipuriin. Venetaksiliikennettä 
on lähinnä kansallispuistojen läheisyydessä.

Maantieliikenne
Raideliikennettä täydentävät bussivuorot. Joen-
suun ja Kuopion välistä tiheää verkostoa pitää 
yllä Itä-Suomen yliopiston kaksi kampusta. 
Myös Savonlinnan ja Mikkelin välillä on vilkasta 
työmatka- ja asiointiliikennettä. Bussit pysähtyvät 
myös pienemmillä paikkakunnilla, joten niillä 
pääsee liikkumaan sujuvasti. Alueella liikennöi 
vakituisesti kymmenkunta linja-autoliikenteen 
yritystä.

Savonlin
na – Helsinki

4 vu
oroa Helsin

gin su
untaan, 

5 Savonlin
nan su

untaan,  

matkustu
saika n. 5

 h

Savonlin
na – Joensuu

2 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 3-3,5 h

Savonlin
na – Kuopio

4-5 vu
orip

aria
,  

matkustu
saika 2,75-5 h

Savonlin
na – Lappeenranta

2-3 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 3,5-4 h (a

utolla 2 h)

Savonlin
na – Mikkeli

8-9 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 1,5-3 h

Joensuu – Helsinki

3-4 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 6,5 – 10 h

Joensuu – Mikkeli

1 vu
oropari, 

 

matkustu
saika 3,5 h

Kuopio – Mikkeli

8 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 2,25-2,75 h 

Joensuu – Lappeenranta

1 vu
oropari, 

 

matkustu
saika 3,25 h

Kuopio – Lappeenranta

ei b
ussi

yhteyksiä

Joensuu – Kuopio

10 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 2-2,75 h

Lappeenranta – Mikkeli

5 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 1,75-2 h

Kuopio – Helsinki

9-11 vu
oroparia

,  

matkustu
saika 5,25-7 h

Lappeenranta – Helsinki

7 vu
oroparia

, 

matkustu
saika 3-4 h

Mikkeli –
 Helsinki

12-13 vu
oroparia

, 

matkustu
saika 3-3,5 h

Kuva: Travelers Buddy / Visit SaimaaPunkaharju, Kuva: Topi Leikas / Visit Saimaa 

BUSSIYHTEYDET
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Jäätie Saimaalla, Kuva: Mollie Bylett / Visit Karelia

Huoneita 
hotelleissa, 
hostel-
leissa sekä 
vastaavissa, 
kappaletta

Vuoteita 
hotelleissa, 
hostel-
leissa sekä 
vastaavissa, 
kappaletta

Vuokra-
mökkejä, 
kappaletta

Vuode- 
paikkoja 
vuokra-
mökeissä, 
kappaletta

Huoneet 
yhteensä, 
kappaletta

Vuoteet 
yhteensä, 
kappaletta

Etelä-Savo 2 343 6 397 703 3 735 3 046 10 132
Pohjois-Savo 2 556 6 381 1 092 5 439 3 648 11 820
Etelä-Karjala 1 960 5 556 160 952 2 120 6 508
Pohjois-Karjala 1 483 3 918 336 1 653 1 819 5 571

Yhteensä 8 342 22 252 2 291 11 779 10 633 34 031

Tulevaisuus 
Liikenneyhteydet Helsingistä Saimaalle ovat hyvät, mutta 
alueen sisällä saavutettavuudessa on haasteita. Alueen 
saavutettavuutta parannetaan luomalla matkaketjujärjes-
telmä (MaaS-palvelu), jonne digitoidaan julkisen liiken-
teen aikataulut ja pysäkit sekä taksit, vuokra-autot ja 
polkupyörät. Tämä tarjoaa vaihtoehtoja ja mahdollistaa 
ostamisen yhdestä digitaalisesta järjestelmästä. Useim-
missa kaupungeissa on tarjolla kaupunkipolkupyöriä ja 
potkulautoja. Saimaan alueelle tuodaan uusia kiertomat-
katuotteita, jotka ovat kuljettavissa joko julkisilla liikenne-
välineillä tai henkilöautolla. 

Itä-Suomessa on käynnissä kolme kansainvälistä 
saavutettavuutta lisäävää suurhanketta. Parikkalan raja-
nylityspaikka avautuu henkilöautoliikenteelle vuonna 
2024, mikä avaa uuden yhteyden EU:n ja Venäjän välille. 
Lisäksi suunnitellaan junayhteyttä Pietarista Imatralle. 
Itä-Suomen saavutettavuutta parantaa raideliikenteen 
Itärata-hanke, joka lyhentää matka-aikaa Itä-Suomen 
kaupungeista Helsinkiin. Lisäksi Saimaan kanavaliiken-
nettä kehitetään ympärivuotiseksi ja kanavan sulkujen 
pidentämistä suunnitellaan.

C) MILLAINEN ON KAUPUNGIN 
KYKY MAJOITTAA MATKAILIJOITA?
Saimaan alueen majoituskapasiteetti riittää kulttuuripää-
kaupunkivuoden kävijöiden majoittamiseen. Savonlinnan 
kapasiteetista majoittaa vierailijoita kertoo kaupungissa 
järjestettävien oopperajuhlien mittakaava. Kuukauden 
kestävillä juhlilla käy päivittäin yli 2 000 henkeä. Alueen 
matkailuyritykset ja asukkaat ovat tottuneet vuosikym-
menet majoittamaan kaikkien kesäaikaan järjestettävien 
tapahtumien vierailijat. Oheisessa taulukossa on esitelty 
Saimaan neljän maakunnan majoituskapasiteetti.

Saimaan alueelle on lisäksi jo tehty ja suunnitteilla 
merkittäviä yksityisiä majoitustoiminta- ja elämysmatkai-
luinvestointeja, jotka tulevat entisestään vahvistamaan ja 
lisäämään alueen majoituskapasiteettiä.

Talvisin Saimaalla liikutaan jääteitä pitkin. Liikenneviraston yllä-
pitämä Pielisen jäätie Lieksan Kolilta Vuonislahteen on seitsemän 
kilometrin pituinen ja lyhentää niiden väliä 51 kilometriä. Lisäksi 
Saimaalla on useita yksityisten ylläpitämiä jääteitä. 
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Projekti Investoinnin 
arvo, euroa Aikataulu Päätetty / 

Suunnittelussa

Savonlinna Savonlinnan
maakuntamuseon 
peruskorjaus

3 000 000 € 2020 Päätetty

Mikkeli Mikkelin konsertti- ja 
kongressitalo Mikaelin 
peruskorjaus

23 000 000 € 2020-2023 Suunnittelussa

 Mikkelin pääkirjaston 
peruskorjaus

3 100 000 € 2020-2023 Päätetty

 Mikkelissä Sodan ja rauhan 
keskus Muistin saneeraus

3 000 000 € 2019-2020 Päätetty

Kuopio Kuopion museon 
peruskorjaus ja laajennus

17 800 000 € 2020 Päätetty

Lappeenranta Lappeenrannan
pääkirjaston peruskorjaus 

7 700 000 € 2023 Päätetty

 Lappeenrannan museon 
kokoelmatilojen hankinta

6 000 000 € 2025 Suunnittelussa

 Yhteensä 63 600 000 €  

Q38 Millaisia hankkeita (peruskorjaushankkeet mukaan 
lukien) kaupunkinne suunnittelee toteuttavansa kulttuuri-, 
kaupunki- ja matkailuinfrastruktuurin osalta Euroopan 
kulttuuripääkaupunki -toiminnan yhteydessä nykyhetken 
ja nimitysvuoden välillä? 

Edellä esitettyjen hankkeiden lisäksi on vireillä useita yksityisellä rahoituksella toteutettavia 
kulttuurin ja matkailun infrastruktuurihankkeita. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaupunkien suurimmat kulttuuriin ja matkailuun kohdistuvat 
infrastruktuurihankkeet vuosille 2020–2025 (katso myös kysymykset 6 ja 37a).

Infrastruktuuri-investointeja on tarkasteltava laajemmassa kokonaisuudessa 
ja pohdittava, voiko Saimaa-ilmiö2026 vastata esimerkillään Euroopan taantu-
vien pikkukaupunkien yhteisiin haasteisiin. Ongelmana on rakennetun ympä-
ristön ja infrastruktuurin kasvava vajaakäyttö väestön ja palveluiden vähentyessä. 
Tämän muutoksen hallinta edellyttää laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, 
historian tajua ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamista. Muutoksen 
hallinta, kestävä mitoitus ja ylläpito, rakennuskannan purkaminen ja uudistaminen 
sekä halu kaupunkien elinvoiman lisäämiseen on yhtälö, joka Euroopan pienten 
kaupunkien on lähiaikoina ratkaistava. Vajaakäyttöisen infrastruktuurin ylläpito ei 
ole kestävää eikä mahdollista, vaikka väestönkasvuun perustuvia rakentamispai-
neita ei ole näköpiirissä. Tyhjät liikehuoneistot ja autiot kadut eivät ole hyvä käynti-
kortti, kun eurooppalainen pikkukaupunki pyrkii nostamaan profiiliaan ja tekemään 
itseään houkuttelevammaksi uusille asukkaille, paluumuuttajille tai turisteille.

Kulttuuriperinnön tiedostaminen ja vaaliminen, viihtyisyyden lisääminen ja 
positiivisten mielikuvien luominen ovat jatkossa pienten kaupunkien elinvoimai-
suuden kulmakiviä. Kyse ei ole yksittäisten rakennusten suojelusta tai purkami-
sesta. Sen sijaan tarvitaan kokonaisvaltaista otetta, jossa huomioidaan kaupungin 
historia ja kaupunkilaisten tarinat sekä arvotetaan kulttuuriympäristö kokonaisuu-
dessaan osana tulevaisuuden kaupungin kehityksen muutoksen hallintaa ja elin-
voiman lisäämistä. Nyt on omaksuttava uusista lähtökohdista ponnistava, historia-
tietoista ja visionäärinen ajattelu.

Saimaa-ilmiö2026:n verkostoimaista toimintamallia hyödynnetään varsi-
naista kulttuuripääkaupunkihanketta laajemmin terävöitettäessä neljän maakunnan 
alue- ja kaupunkikehitystä, kaavoitettaessa tulevaisuuden infrastruktuuria ja 
suunniteltaessa muutosten edellyttämiä investointeja. Ajattelun lähtökohtana on 
Saimaa-ilmiö alustana, ja kaupunki alustana on yksi tämän ilmiön ulottuvuuksista. 
Kaupungit, taajamat ja kylät, rakennettu ympäristö, infrastruktuuri sekä luonto 
toimivat ”alustojen alustana”, johon inhimillinen toiminta, kulttuuri, palvelut, digi-
taalisuus ja muut alusta-ajattelun ulottuvuudet kiinnittyvät. 

Savonlinnan ja Itä-Suomen kulttuurin yhteistyöstrategiasta syntyy kehitys-
polku kohti uutta nousua, jonka kärkenä ovat kulttuuriin, luontoon ja hyvinvoin-
tiin perustuva matkailu, asuminen ja yritystoiminta. Savonlinnan keskustaajaman 
strategisen yleiskaavan (vuoteen 2040) valmistelu ja kulttuuripääkaupunkihanke 
ovat esimerkkejä kaupunki- ja aluekehityksen ja maankäytön yhteensovittamisesta 
yleiseurooppalaisessa mittakaavassa. 

Saimaa-ilmiö2026 on Savonlinnalle ja Saimaan neljän maakunnan pääkau-
pungeille mahdollisuus nousta eurooppalaisen kaupunkikehityksen ilmiömäisiksi 
esikuviksi! 
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SAIMAA-ILMIÖ 2026 - SAVONLINNAN KAUPUNGIN HAKEMUS  
EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI  

Hakukirjan tekijät 
  
Sillanrakentajat 
Sari Kaasinen, Joensuun kaupunki, puheenjohtaja 
Susanna Latvala, Mikkelin kaupunki 
Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto
Jonna Forsman, Kuopion kaupunki 
Jari Sihvonen, Pohjois-Savon liitto
Riitta Huurinainen, Joensuun kaupunki 
Heli Räsänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tuija Willberg, Lappeenrannan kaupunki 
Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto
Outi Rantasuo, Savonlinnan kaupunki 
Katja Pasanen, Itä-Suomen yliopisto
Jarkko Kääriäinen, Itä-Suomen yliopisto
  
Koordinaattorit
Anu-Anette Varho, Etelä-Savon maakuntaliitto
Reko Tammi, Etelä-Savon maakuntaliitto
  
Hakukirjan kirjoittaja 
Jyrki Paaskoski, Punkaharju 
  
Käännös 
Ruth Lähdeaho-Kero, Moninaiset Lähdeaho, Punkaharju 
Laura Matveinen, Eksakt Oy, Savonlinna 
 
Taitto 
Vesa Kärkkäinen & Veera Miettinen, Kixit Oy, Mikkeli
  
Paino 
Grano, Mikkeli
 
Kiitämme kaikkia hakukirjan tekoon osallistuneita tahoja sekä kaikkia niitä, jotka ovat 
käyttäneet arvokasta aikaansa kokoontumalla yhteen ja suunnittelemalla sisältöä tai 
osallistumalla Saimaa-ilmiön työpajoihin ja ideointitilaisuuksiin. 

JOENSUU

LAPPEENRANTAA

MIKKELI

KUOPIO

SAVONLINNA

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Pohjois-Karjala

Etelä-Karjala

POHJOIS-
SAVON
LIITTO




