
Kulttuurista elinvoimaa 
Järvi-Suomeen

- Savonlinna Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi 2026

Kehittämispäällikkö Heli Gynther
Etelä-Savon maakuntaliitto



Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 
valinta Suomessa

• Vuosittain valittavien Euroopan kulttuuripääkaupunkien 
nimeämismenettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseen N:o 445/2014/EU 

• Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on kaksi: 
toinen Suomesta ja toinen Slovakiasta 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kansallisen kilpailun järjestämisestä 
Suomessa

• Hakuaika huhtikuu 2019 – toukokuu 2020
• Eurooppalainen asiantuntijaraati arvioi kaupunkien hakemukset 
• Asiantuntijaraadin suositusten pohjalta Suomi nimeää yhden kaupungin Euroopan 

kulttuuripääkaupungiksi syksyllä 2021 
• EU:n neuvosto tekee lopullisen nimityksen



Euroopan kulttuuripääkaupungit 2020-2033 -
toiminnan yleiset tavoitteet

• suojellaan ja edistetään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja 
korostetaan niiden yhteisiä piirteitä 

• vahvistetaan kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteiseen 
kulttuurialueeseen

• edistetään kulttuurin panosta kaupunkien pitkän aikavälin 
kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti



Euroopan kulttuuripääkaupungit 2020-2033 -
toiminnan erityiset tavoitteet

• vahvistetaan kaupunkien kulttuuritarjonnan valikoimaa, 
monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta 

• myös valtioiden rajat ylittävän yhteistyön avulla

• laajennetaan kulttuuritarjonnan saanti- ja osallistumismahdollisuuksia
• vahvistetaan kulttuurialan valmiuksia ja sen yhteyksiä muihin aloihin
• kohotetaan kaupunkien kansainvälistä profiilia kulttuurin kautta 



SAIMAA-ILMIÖ
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Vuoksen  
vesistö



LAPPEENRANTA

Positiivinen vipuvaikutus alueen yleiseen kehitykseen,  
uudistumiseen ja vetovoimaisuuteen
Myönteiset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä
mm. uusina pysyvinä työpaikkoina ja taloudellisen
toimeliaisuuden lisääntymisenä
Kulttuuritarjonnan valikoima, monimuotoisuus  
ja eurooppalainen ulottuvuus vahvistuvat
Asukkaiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne  
yhteiseen kulttuurialueeseen vahvistuu (kotiseutuylpeys)



KOLI, LIEKSA

Savonlinnan ja sitä ympäröivän järvialueen  
kansallinen ja kansainvälinen profiili ja  
tunnettuus nousevat
Saimaa- ja Lakeland-teemat selkiytyvät ja  
yhteismarkkinointi paranee  
Matkailijamäärät ja yöpymiset lisääntyvät  
Itä-Suomen maakuntien yhteistyö syvenee  
Yhteydet koulutuksen, tutkimuksen,  
ympäristön, kestävän kehityksen,  
kaupunkikehityksen ja kulttuurimatkailun  
välillä tiivistyvät (UEF, AMK:t)



Toimintaan osallistuminen

• Nimitystä koskevaan kilpailuun voivat 
osallistua ainoastaan kaupungit, jotka 
saavat ottaa toimintaan mukaan 
ympäröivät alueensa

• hakemus tehdään kaupungin nimellä
• Savonlinna – Saimaa, Järvi-Suomi, Itäisen 

Suomen maakunnat ja niiden 
keskuskaupungit

• Hakemuksen on perustuttava 
kulttuuriohjelmaan, jolla on vahva 
eurooppalainen ulottuvuus

• Kulttuuriohjelman keston on katettava 
nimitysvuosi

• Kulttuuriohjelman on oltava asetettujen 
kriteerien mukainen 



Hakukirjan arviointikriteerit

1. Panos pitkän aikavälin strategiaan
2. Eurooppalainen ulottuvuus
3. Kulttuuri- ja taiteellinen sisältö
4. Toteutusvalmius
5. Vaikutusala
6. Hallinto



1. Panos pitkän aikavälin strategiaan

a) ehdokaskaupungin kulttuuristrategia on käytössä hakemusta tehtäessä, 
strategia kattaa Euroopan kulttuuripääkaupungit -toiminnan ja sisältää 
suunnitelmat kulttuuritoiminnan ylläpitämiseksi nimitysvuoden jälkeen

b) suunnitelmat kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksien vahvistamiseksi, 
joihin kuuluu ehdokaskaupungin kulttuurialan ja talous- ja sosiaalialan 
välisten pitkän aikavälin yhteyksien kehittäminen 

c) ennakoidut pitkän aikavälin kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset, joita nimityksellä olisi ehdokaskaupungille, urbaani kehitys 
mukaan lukien

d) suunnitelmat nimityksen vaikutusten seurantaa ja arviointia sekä 
arvioinnin tuloksista tiedottamista varten



2. Eurooppalainen ulottuvuus

a) Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta, kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja unionin kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä 
edistävien toimien laajuus ja laatu

b) Euroopan kulttuurien, kulttuuriperinnön ja historian sekä Euroopan 
yhdentymisen ja ajankohtaisten eurooppalaisten kysymysten yhteisiä 
näkökohtia korostavien toimien laajuus ja laatu

c) eurooppalaisia taiteilijoita, eri maiden toimijoiden tai kaupunkien, 
tarvittaessa myös nimityksen haltijakaupunkien, yhteistyötä ja 
kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia esittelevien toimien laajuus ja 
laatu

d) strategia laajan eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön kiinnostuksen 
herättämiseksi 



3. Kulttuuri- ja taiteellinen sisältö

a) selkeä ja johdonmukainen taiteellinen visio sekä strategia 
kulttuuriohjelmaa varten

b) paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurialan organisaatioiden 
osallistuminen kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen

c) ehdotettujen toimien valikoima ja monimuotoisuus ja niiden 
yleinen taiteellinen laatu

d) valmius yhdistää paikalliseen kulttuuriperintöön ja perinteisiin 
taidemuotoihin uusia, innovatiivisia ja kokeellisia kulttuuri-ilmaisuja



4. Toteutusvalmius

a) hakemuksella on laaja ja vahva poliittinen tuki, ja paikalliset, 
alueelliset ja kansalliset viranomaiset ovat sitoutuneet siihen 
kestävästi

b) ehdokaskaupungilla on tai tulee olemaan riittävä ja toimiva 
infrastruktuuri nimityksen haltijana toimimista varten 



5. Vaikutusala

a) paikallisen väestön ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
osallistuminen hakemuksen laatimiseen ja toiminnan toteutukseen

b) uusien ja kestävien mahdollisuuksien luominen laajoille 
kansalaispiireille, jotta kansalaiset, varsinkin nuoret, vapaaehtoiset, 
syrjäytyneet ja muita heikommassa asemassa olevat sekä 
vähemmistöt, voivat osallistua kulttuuritoimintaan, kiinnittäen 
erityishuomiota siihen, että vammaiset ja iäkkäät pystyvät 
osallistumaan toimintaan

c) yleinen strategia yleisöpohjan laajentamiseksi ja erityisesti yhteydet 
koulutukseen ja koulujen osallistumiseen



6. Hallinto

a) varainkeruustrategian ja ehdotetun talousarvion toteutettavuus, mukaan 
luettuina tarvittaessa suunnitelmat rahoitustuen hakemiseksi unionin 
ohjelmista ja rahastoista, kattaen valmisteluvaiheen, itse nimitysvuoden, 
arvioinnin ja pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyvät toimet sekä 
valmiussuunnitelman

b) suunniteltu hallinto- ja toteutusrakenne toiminnan täytäntöönpanoa varten, 
mukaan lukien asianmukainen yhteistyö paikallisviranomaisten ja 
toteutusrakenteen, myös taiteellisen ryhmän, välillä

c) koko tapahtuman johtajan ja taiteellisen johtajan nimitysmenettelyt ja heidän 
toimialansa

d) että markkinointi- ja tiedotusstrategia on kattava ja siinä tuodaan esiin, että 
toiminta on unionin toiminta

e) että toteutusrakenteella on nimitysvuoden kulttuuriohjelman suunnittelun, 
hallinnoinnin ja toteuttamisen edellyttämät asianmukaiset taidot ja kokemus





Elvyttämis-, elävöittämis- ja imagohanke

• Nostaa Savonlinnan ja Saimaan 
alueen elinvoimaa kulttuurin kautta

• Tekee Saimaan alueen 
monipuolista kulttuuritarjontaa 
näkyväksi ja vahvistaa sitä

• Edistää kulttuurimatkailua 
• Vahvistaa Saimaan 

kulttuuritoimijoiden 
verkostomaista yhteistyötä

• Luo yhteistoimintamallin 
kulttuuritarjonnan edistämiseksi 
maakuntien ja keskuskaupunkien 
kesken
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