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Selostus

Savonlinna sekä Joensuu, Kuopio, Mikkeli ja Lappeenranta eli Pohjois- ja EteläKarjalan ja -Savon maakuntien keskuskaupungit ovat kutsuneet itäsuomalaiset
kaupungit ja kunnat mukaan Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeeseen, jossa
Savonlinnaa sekä sitä ympäröivää neljää maakuntaa haetaan Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Euroopan kulttuuripääkaupunki tapahtuma (European Capitals of Culture, ECOC) on yksi tunnetuimpia Euroopan
unionin toimia. Kulttuuripääkaupungit saavat tukea EU:n Luova Eurooppa ohjelmasta. Vuoden 2026 kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta ja kisassa
ovat Saimaa-ilmiön lisäksi mukana vielä Tampere ja Oulu. Valinta tehdään
2.6.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittelee kokonaisuutta sivulla
https://minedu.fi/kulttuuripaakaupunki2026 Saimaa-ilmiö on alun perin Aki ja
Mika Kaurismäen ohjaama ja Saimaalla ja sen satamissa kuvattu elokuva
vuodelta 1981, johon idean esitti Saimaan vesistön yläjuoksulla Juankoskella
syntynyt, nyt jo edesmennyt kansantaiteilija Juhani Juice Leskinen.
Saimaa-ilmiö 2026 hankkeen toteutuessa mukaan lähtevät kunnat hyötyvät
hankkeesta suunnitelmien mukaan seuraavasti:
 ”Mahdollistavat elinvoimaisen ympäristön taiteelle ja kulttuurille koko ItäSuomen alueella.
 Vahvistavat Saimaa-ilmiön hakukirjaa ja ylimaakunnallista yhteistyötä.
 Muiden kuntien lisärahoituksen myötä koko pääkaupunkivuosi ja sen
tapahtumat pääsevät levittäytymään Itä-Suomen alueelle laajemmin
 Mukana olevat kunnat ovat mukana kohdennetusti tapahtumamarkkinoinnissa
 Esimerkkejä koko Itä-Suomen alueelle laajentuvasta ohjelmasta:
o Skill share lab (seminaarit, työpajat, koulutukset, mestari&kisälli ajattelu)
o Alustan palvelujen leviäminen laajemmalle toimijakentälle
(matkailu- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus,
kulttuurimatkailureitit)
o Osallistavat, matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntatempaukset
kunnissa (kulttuurihyvinvointi)
o Sisällöt kunta- ja kyläkeskuksiin sekä työskentelyresidenssit
taiteilijoille, esim. kiertävä konttiresidenssi
o Tyhjinä olevien tilojen osoittaminen taiteen ja kulttuurin käyttöön
o Ystävyyskaupunkitoiminnan uudenlaisen toimintamallin luominen.”
Itä-Suomen kuntia kutsutaan mukaan Saimaa-ilmiöön asukaskohtaisella 3 €:n
maksuosuudella, joka jakautuu vuosille 2022–2026. Kunta voi myös osallistua
suuremmalla rahoitusosuudella ja esittää omia ehdotuksiaan taide- ja
kulttuurisisältöihin tai hyödynnettävään infraan. Saimaa-ilmiön perusbudjetti on
20 M€, joka koostuu mukana jo olevien viiden keskuskaupunkien ja maakuntien
rahoituksesta. Hanke tavoittelee vielä 7 M€:n lisärahoitusta kuntien, yritysten ja
säätiöiden yhteistyön avulla.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Outokummun kaupunki osallistuu Saimaa-ilmiö
2026 -hankkeeseen 20 000 eurolla jaettuna vuosille 2022-2026.. Hankkeessa
toivotaan hyödynnettävän Outokummusta erityisesti Vanhan Kaivoksen aluetta
ja siellä toimivaa Vanhan Kaivoksen residenssiä ja Kiisuteatteria, Kulttuuritalo
Maritaa, erä- ja luontokeskusta sekä monipuolista kulttuurialan toimijaverkkoa
ja koulutusta.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

