


Kulttuuri on 
muutosvoimamme

Saimaan kunnianhimoinen vuosikymmen on jo käynnistynyt. 
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien 

yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European 
Capital of Culture ECoC ) vuodeksi 2026. Kun voitamme, taide 
ja kulttuuri tuovat alueellemme työtä, kansainvälisiä yhteyksiä 

ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Tehtävämme on 
selkeä: on aika tuoda alueemme ainutlaatuisuus kaikkien 

ihmisten löydettäväksi. 



Mikä kulttuuri-
pääkaupunki?

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien. 
Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat olleet suomalaisina kulttuuripääkaupunkeina.

Kulttuuripääkaupunkihankkeilla on tutkitusti suuri vaikutus alueelle. 
Vuosi 2011 toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen n. 260 miljoonaa euroa.

Suomesta valitaan seuraava kulttuuripääkaupunki vuodeksi 2026. 
Tittelistä kisaavat Savonlinna/Saimaa, Tampere ja Oulu.

Hakemus jätetään EU raadille 23.4.2021.

Kulttuuripääkaupunki valitaan 2.6.2021.



Saimaa-ilmiön nimi tulee 
savolaissyntyisen muusikko Juice 
Leskisen ideoimasta Tuuliajolla 
kiertueesta, joka koostui Saimaan 
rantakaupungeissa 1980-luvun 
alussa tehdyistä rock-konserteista.
Hankkeen nimellä on Kaurismäen 
hyväksyntä.



Saimaan 
vuosikymmen
tehdään yhdessä
Kulttuuripääkaupunkihankkeen alue rajautuu
Vuoksen vesistöalueeseen, jota luonnehtii 
yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri.
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Saimaa-ilmiön tiimissä työskentelevät 
vuoden 2021 loppuun saakka:
Johtaja Sari Kaasinen

Aluekoordinaattorit
Mona Taipale (Etelä-Karjala)
Minna Valonen (Pohjois-Karjala)
Jarkko Kääriäinen (Pohjois-Savo)
Anu-Anette Varho ja
Veera Kolehmainen (Etelä-Savo)
Viestintäpäällikkö Jonna Ekroos
Hakukirjan kirjoittaja Anne Leinonen
Assistentti Katja Riihilahti
Tutkijat Katja Pasanen ja Johanna Heinonen

Tukena ylimaakunnallinen Sillanrakentajat-ryhmä 
sekä talous- ja viestintätiimit.



Saamme 
yhdessä aikaan
•  Yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta
•  Kansainvälistä näkyvyyttä, vierailijoita ja kontakteja
•  Vetovoimaa ja pitovoimaa
•  Hyvinvointia kulttuurin ja taiteen avulla
•  Ylpeyttä omasta alueesta ja osallisuuden kokemista
•  Uudenlaista yhteistyöasennetta ja kestäviä tapoja toimia
•  Lisää luovien alojen ammattilaisten            
 työskentelymahdollisuuksia alueella
•  Alueelle suuntautuvia investointeja ja elinvoimaa
•  Juurrutamme kulttuurin asemaa ja roolia osaksi 
 Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien 
 strategista kehittämistä



Olemme alusta uudelle
Saimaa-ilmiö vakiinnuttaa Itä-Suomeen uudenlaisen toimintamallin ja

mahdollistaa palveluiden entistä paremman löydettävyyden,
saavutettavuuden ja ostettavuuden.

Saimaa-ilmiö alustana rikkoo vanhat siiloutuneet toimintamallit ja avaa
uusia yhteistyönäkymiä toimialarajat ylittäen ja rikkoen.

Saimaa-ilmiö tuo palveluita ja toimijoita yhteen yhteiskunnan eri
sektoreilta ja mahdollistaa kaikenlaisten tekijöiden osallistumisen.

Se on myös digitaalinen alusta, joka kerää kokoon alueen toimijat,
kulttuuri- ja matkailupalvelut tuotekortteineen, tapahtumat,

kiertomatkapalvelut ja liikennepalvelut.



Taiteelliset sisällöt

Veden 
voimalla

Yhdistävillä
silloilla

Itäisellä
ilolla



Tuleva budjetti
Saimaa-ilmiö2026:n perusbudjetti vuosille 2022–2027 on 20 miljoonaa euroa.

Budjetti on suhteutettu hankkeeseen osallistuvien kaupunkien taloudelliseen kantokykyyn.

Tavoitteena on kasvattaa rahoitusta kutsumalla mukaan kaikki itäsuomalaiset
kaupungit ja kunnat sekä yritys- ja säätiökenttä ennen toisen vaiheen hakukirjan palauttamista.

Maakuntien liitot ovat lisäksi sopineet ohjaavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Euroopan aluekehitysrahaston tukia Saimaa-ilmiön hankkeisiin noin kuusi
miljoonaa euroa. Lisäksi hyödynnetään muuta EU-ohjelmarahoitusta.

Tavoiteltava lisärahoitus on yhteensä seitsemän miljoonaa euroa, jolloin koko
käytettävissä oleva budjetti olisi 27 miljoonaa euroa.



Saimaa-ilmiö on tutkimusmatka
luovuuden voimaan ja kestävä 
vesireitti maailman merille. 

www.saimaailmio2026.fi
www.facebook.com/saimaailmio
www.instagram.com/saimaailmio2026savonlinna
www.twitter.com/saimaailmio
#saimaailmiö2026 #savonlinna2026

Lähde mukaan!


