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Esipuhe 

Euroopan Unionin rakenne- ja maaseuturahastojen toiminnalla on ohjelmakaudella 
2007-2013 suuri merkitys suomalaiselle kulttuuritoiminnalle, sillä niiden varattu julkinen 
ja yksityinen rahoitus oli vuoden 2010 lopussa yli 180 miljoonaa euroa. Hankkeita on 
toteutettu vuodesta 2007 yli 800 kappaletta. Luvuissa ei ole mukana hankkeita, jotka ovat 
saaneet rahoituspäätöksen vasta 2011.

EU:n rakenne- ja maaseuturahastojen rahoitusta voi verrata valtion ja kuntien vuosit-
tain kulttuurille suuntaamaan rahoitukseen, joka on valtiolta n. 400 miljoonaa euroa ja 
kunnilta n. 500 miljoonaa euroa vuodessa.  

Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahaston sekä maaseutuohjelman merkitystä kulttuurin 
kehittämiselle on selvitetty erillisellä selvityksellä, koska hankerahoituksen kohdentumi-
sesta kulttuurille ei ole ollut helposti saatavilla yhteenkoottua tietoa. Selvitys Manner-
Suomen rakennerahasto- ja maaseutuohjelmasta on tehty, jotta saadaan selville ohjelmien 
toteutuminen kulttuurin kannalta. Lisäksi selvityksellä saadaan tietoa siitä, minkälaista 
tukea kulttuurihankkeiden toteuttajat mahdollisesti tarvitsevat valtakunnalliselta ja alueel-
liselta tasolta ja miten hanketoimijat voisivat tehdä yhteistyötä.

Selvityksen osat EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja maaseuturahastosta ovat molemmat 
itsenäisiä selvityskokonaisuuksia. Osiot on koottu yhteen, jotta lukija voi yhtäältä tarkas-
tella eri rahoitusohjelmien rahoitusta kulttuurille rinnakkain. Toisaalta rakennerahasto 
- ja maaseutuohjelman toteutumista on tarkoituksenmukaista tarkastella omina kokonai-
suuksinaan, koska rahoitusohjelmien kriteerit poikkeavat toisistaan. Maaseutuohjelmasta 
toteutetaan rahoituksellisesti pienempiä hankkeita ja hakijat ovat useammin kolmannen 
sektorin toimijoita kuin EAKR- tai ESR-hankkeissa. 

Selvityksen tarkoitus on palvella valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kulttuurialan 
sekä hanketoiminnan kehittäjiä tuottamalla tietoa eri tasoille uudenlaisista hankkeissa käyn-
nistetyistä kehittämistoimenpiteistä ja niiden tuloksista. Tietoa voidaan hyödyntää mm. 
kulttuuripolitiikan valmistelussa ja toteuttamisessa. Uuden ohjelmakauden 2014–2020 val-
mistelu on käynnistymässä, joten selvityksen tiedot ovat käytettävissä myös sitä varten.  



5

Lämpimät kiitokset HuK ja Yht. yo. Laura Pekkalalle selvitystyön tekemisestä sekä 
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaholle maa- ja metsätalousministeriöön avusta ja 
kommenteista maaseutuohjelman osuutta koskien. 

Tämä selvitystyö on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän yhteistyönä.

   Marraskuussa 2011

   Kirsi Kaunisharju   
   Kulttuuriasianneuvos, OKM  
   Kulttuuriteemaryhmän puheenjohtaja

   Heli Talvitie
   Kulttuuriteemaryhmän sihteeri



6

Förord
Under programperioden 2007–2013 har Europeiska unionens strukturfonder och Euro-
peiska landsbygdsfonden en stor inverkan på kulturverksamheten i Finland genom sin 
offentliga och privata finansiering som i slutet av 2010 uppgick till över 180 miljoner 
euro. Sedan 2007 har över 800 projekt genomförts. I siffran ingår inte de projekt för vilka 
finansieringsbeslutet fattades under 2011.

Finansieringen från EU:s strukturfonder och Europeiska landsbygdsfonden kan jämfö-
ras med den statliga och kommunala kulturfinansieringen, som uppgår till ca 400 respek-
tive 500 miljoner euro per år.

Betydelsen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 
samt landsbygdsprogrammet för kulturutvecklingen har klarlagts i en särskild utredning. 
Tidigare fanns det ingen lättillgänglig och sammanfattad information om hur projektfi-
nansieringen allokerades till kulturen. Utredningen av strukturfonds- och landsbygdspro-
grammet i Fastlandsfinland gjordes för att man ville ta reda på programmens effekter 
med tanke på kulturen. Dessutom inhämtades information om vilken typ av stöd de som 
verkställer kulturprojekten eventuellt behöver från staten och regionerna och vilka samar-
betsmöjligheter det finns för projektaktörerna.

Utredningarna av EU:s strukturfondsprogram och Europeiska landsbygdsfonden utgör 
självständiga moment. De presenteras tillsammans, så att läsaren kan granska kulturfinan-
sieringen i de två finansieringsprogrammen parallellt. Samtidigt är det ändamålsenligt att 
betrakta verkställigheten av programmen som separata helheter, eftersom deras kriterier 
för finansieringen avviker från varandra. Med stöd av landsbygdsprogrammet genomförs 
projekt där finansieringsbeloppen är mindre, och de sökande är ofta aktörer inom tredje 
sektorn, vilket inte är fallet i ERUF- och ESF-projekt. 

Syftet med utredningen är att tjäna riksomfattande, regionala och lokala utvecklare av 
kultursektorn och projektverksamheten genom att ta fram information om nya utveck-
lingsåtgärder som lanserats i projekten och om resultaten av dessa. Informationen kan 
utnyttjas t.ex. vid beredning och genomförande av kulturpolitiska åtgärder. Beredningen 
av programperioden 2014–2020 inleds inom kort, och informationen i utredningen kan 
också användas i detta sammanhang.
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OSA I

Rakennerahastohankkeet  
ohjelmakaudella 2007–2013
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1 Selvityksen tausta ja tavoitteet

Suomessa toteutetaan useita Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmia. 
Rakennerahastokaudella 2007–2013 erilaisia hankkeita rahoitetaan Suomessa noin 6 mil-
jardilla eurolla. Rahoitus koostuu Euroopan unionin osuudesta (1,7 mrd. €), kansallisesta 
osuudesta (2,1 mrd. €) ja yksityisestä osuudesta (2,3 mrd. €) ja osa tästä rahoituksesta 
kohdistuu myös kulttuurihankkeille. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka pal-
jon ja millaista kulttuurin kehittämistä Euroopan unionin rakennerahastoista rahoitetaan. 

Selvityksessä kulttuurihankkeita tarkastellaan sekä alueellisesti että temaattisesti. Alueel-
lisessa tarkastelussa katsotaan rahoituksen jakautumista suuralueittain sekä elinkeino-, lii-
kenne-, ja ympäristökeskusten alueiden mukaan (myöhemmin ELY-alueet). Temaattisessa 
tarkastelussa hankkeet luokitellaan 1) luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiksi, 
2) kulttuurimatkailuhankkeiksi, 3) kulttuurin hyvinvointihankkeiksi tai 4) yleisiksi kult-
tuurihankkeiksi ja tarkastellaan edelleen kuhunkin teemaan kuuluvien kehittämistoimien 
mukaan. Hankkeita tarkastellaan myös sen mukaan, mihin kulttuurin tai taiteen alaan 
ne kohdistuvat. Neljän pääteeman lisäksi kulttuuria tuetaan ns. monialaisten hankkeiden 
kautta. Niissä kulttuuri on esimerkiksi yhtenä kehittämiskohteena muiden toimialojen 
joukossa (esimerkiksi luovan alan yrittäjiä ja yrityksiä osallistuu liiketoimintakoulutukseen 
muiden alojen rinnalla) tai kulttuuri tunnistetaan osana matkailutoimialan kehittämistä 
(esimerkiksi kulttuuritoimijat mukana hyvinvointimatkailun klusterissa). Monialaisia 
hankkeita käsitellään tässä selvityksessä lyhyesti, mutta niitä ei luokitella tarkemmin eikä 
niitä ole laskettu mukaan rahoitussummiin, sillä kesken hankkeen ei ole mahdollista tie-
tää, kuinka suuri osuus rahoituksesta lopulta kohdentuu kulttuurille. On kuitenkin hyvä 
tiedostaa, että kulttuuria ja luovaa taloutta kehitetään myös osana muiden alojen kehittä-
mistoimia.

Rakennerahastot ovat Euroopan unionin keino toteuttaa rakennepolitiikkaa. Niiden 
avulla EU pyrkii tasoittamaan alueitten välisiä eroja sekä tukemaan heikommassa asemassa 
olevia ja rakennemuutoksesta kärsiviä alueita. Rakennerahastojen päätavoitteina onkin 
lisätä alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on EU:n työl-
lisyyspolitiikan tärkein väline ja sen avulla tuetaan työllisyyttä kehittämällä työllistymise-
dellytyksiä ja palvelurakenteita. ESR-varoin toteutetaan esimerkiksi työllisyyttä ja yrittä-
jyyttä edistäviä toimia, työvoimavoimakoulutusta ja tukityöllistämistä. Manner-Suomessa 
toteutettavassa ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen ja alueellinen osa. Alueellinen osa 
jakautuu neljään alueosioon, Länsi-Suomeen, Etelä-Suomeen, Pohjois-Suomeen ja Itä-
Suomeen, joilla on kaikilla oma rahoituskehyksensä. Valtakunnallisten teemojen kautta 
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jaetaan noin puolet ESR-rahoituksesta ja se kohdistuu koko Manner-Suomen alueelle 
lukuun ottamatta Itä-Suomea.1 

Euroopan aluekehittämisrahastosta (EAKR) puolestaan tuetaan hankkeita, jotka kehit-
tävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottomista ja alueiden saavutettavuutta. 
Sen varoja käytetään tutkimukseen ja teknologiaan, koulutuksen alueellisiin hankkeisiin 
ja työllistäviin infrastruktuurihankkeisiin. Lisäksi merkittävä osa EAKR-varoja käytetään 
taloutta elvyttäviin yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, joita tässä selvityksessä 
ei saatavilla olevien tietojen puutteellisuuden vuoksi voida käsitellä. Suomessa toimeen-
pannaan viittä alueellista EAKR-ohjelmaa, jotka ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-
Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa. Tässä selvityksessä tarkastellaan muita paitsi 
Ahvenanmaan ohjelmaa.2 

1 www.rakennerahastot.fi (luettu 30.5.2010)
2  www.rakennerahastot.fi (luettu 30.5.2010)



12

2 Aineisto ja menetelmät
Aineisto

Selvityksen aineisto kerättiin kesäkuussa 2010 EURA2007-järjestelmästä. Sen viran-
omaisosiosta haettiin hankkeiden luokittelu- ja rahoitustiedot sekä julkisesta tietokannasta 
(rr-tietopalvelu) saatiin hankkeiden kuvaukset. Näiden tietojen perusteella hankemas-
sasta poimittiin kulttuuriaiheiset hankkeet, jotka muodostavat selvityksen pääaineiston. 
Syksyllä 2010 ELY-keskuksia pyydettiin täydentämään kesällä kootut listaukset omien 
alueidensa kulttuurihankkeista ja näin aineisto täydentyi vielä 14 ESR-hankkeella ja 4 
EAKR-hankkeella. Lisäksi ELY-keskukset ilmoittivat yhteensä 11 monialaisiin hankkeisiin 
luokiteltavaa projektia (ESR: 8 kpl ja EAKR: 3 kpl), joissa kulttuuria kehitetään osana 
muita kehittämistoimia.

Yleisesti ottaen kulttuurihankkeiden poimiminen hankeaineistosta oli suuritöistä, sillä 
viranomaisosiossa ei ole mahdollista hakea hankkeita hakusanalla. Julkisessa tietokan-
nassa hakusanalla hakeminen on mahdollista, mutta hakusanan on vastattava kokonai-
suudessaan hankehakemuksessa esiintyvää sanaa, jotta haku onnistuu. Hakusanahaun 
käyttämiseksi järjestelmästä pitäisi hakea aina hakusanan eri taivutusmuodoilla ja siltikin 
osa hankkeista jäisi todennäköisesti löytymättä. Nyt kaikki hankkeet ajettiin EURA2007-
järjestelmästä pienemmissä osissa ja kulttuurihankkeet poimittiin hankenimen, hakijan, 
erilaisten luokittelutietojen ja kuvauksen pohjalta, suurilta osin käsityönä. Kulttuurin 
kehittämishankkeiden vaivattomamman seurannan ja kokonaiskuvan kulttuurin rakenne-
rahastorahoituksesta saamiseksi hanketietopalveluun olisi syytä liittää erillinen hakutekijä 
kulttuurihankkeille. Hakutekijän voisi merkitä järjestelmään esimerkiksi hankehallinnoija, 
joka tunnistaa hankkeensa kulttuurihankkeeksi.

Hankeaineistosta, josta kulttuurihankkeet poimittiin, muodostavat tietojärjestelmissä 
kesäkuussa 2010 olleet 2685 hanketta. Näistä 1348 oli ESR-hankkeita ja niiden varattu 
kokonaisrahoitus oli noin 968 miljoonaa euroa (tilanne 18.6.2010). EAKR-hankkeita oli 
puolestaan 1337 ja niille varattu kokonaisrahoitus oli noin 708 miljoonaa euroa (tilanne 
10.6.2010). 

Aineisto ei kata Tuki 2000 -järjestelmän yritystukiprojekteja sekä Tekesin rahoittamia 
kulttuurin ja luovan talouden hankkeita. Nämä hankkeet rajattiin tarkastelun ulkopuo-
lelle, sillä EURA2007-järjestelmästä saatavat tiedot eivät riittäneet niiden systemaattiseen 
tunnistamiseen kulttuurihankkeiksi. Muutama ELY-keskus ilmoitti kuitenkin syksyllä 
2010 toteutetussa kyselyssä alueensa yritystuella rahoitettuja luovan talouden ja kulttuurin 
projekteja.

Näin ollen voidaan todeta, että kulttuuria rahoitetaan myös yritystukihankkeista. 



13

Tarkastelussa käytetään kuhunkin hankkeeseen varattua kokonaisrahoitusta, joka koos-
tuu julkisesta (EU, valtio, kunnat, muu julkinen sektori) sekä yksityisestä rahoituksesta. 
Ainoastaan hallinnon alaisia osuuksia tarkastellaan julkisen kokonaisrahoituksen perus-
teella. Varatut rahamäärät kertovat tilanteen vuoden 2010 lopussa ja hankekauden ollessa 
puolessa välissä hankerahoitusta on vielä varaamatta.  

Menetelmät

Hankemassasta tunnistettiin kulttuuriaiheiset hankkeet nimen sekä hankkeen lyhyen 
tiivistelmän perusteella. Joidenkin hankkeiden luokittelua kulttuurihankkeiksi tukee 
myös toteuttaja (esimerkiksi selkeästi kulttuurialan toimija tai oppilaitos) tai opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnon alan indikaattoritiedot3. Muutaman hankkeen kohdalla 
toiminnan luonne on tarkistettu hankkeen www-sivuilta. Olennaista kulttuurihankkeeksi 
luokiteltavassa projektissa on sen selvä yhteys taide- tai kulttuurialaan siten, että ala on 
joko toimijana tai toiminnan kohteena, tai kulttuurilla on merkittävä osuus hankkeen 
toteutuksessa.

Kulttuuriaiheisiksi tunnistetut hankkeet luokiteltiin edelleen temaattisesti taulukon 1 
mukaisesti, jokainen hanke vain yhteen luokkaan.

Taulukko 1 Kulttuurihankkeiden temaattinen luokittelu

Luova talous ja 

kulttuuriyrittäjyys

• Hankkeet, joissa aloitetaan, kehitetään ja kasvatetaan luovien alojen ja 

kulttuurin liiketoimintaa ja yrittäjyyttä sekä kehitetään tuotteita tai palveluita 

sekä yrityksiä. Hankkeet, joissa luodaan toimintaedellytysiä luovalle 

taloudelle alueella esimerkiksi verkostoituen ja yhteistyöllä.

Kulttuurimatkailu • Hankkeet, joissa kehitetään kulttuurimatkailun edellytyksiä, osaamista, 

toimintaympäristöä tai matkailullisia tuotteita ja palveluita.

• Kulttuurihankkeet, joissa tehdään yhteistyötä matkailusektorin kanssa ja 

matkailuhankkeet, joissa on selkeitä kulttuurisia elementtejä mukana.  

• Luovan talouden hankkeet, jos niissä on selkeitä matkailuun liittyviä toimia.

Kulttuuri ja hyvinvointi • Hankkeet, joissa kulttuuri edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, arjen luovia 

toimintoja tai ympäristöjä. 

• Hankkeet, joissa kulttuuri toimii osana sosiaali- ja terveyssektoria ja 

terveyden edistäjänä sekä hankkeet, joissa edistetään työhyvinvointia 

kulttuurin keinoin.

Yleinen kulttuuri • Hankkeet, joissa säilytetään ja kunnostetaan kulttuuriperintöä sekä 

kulttuuriympäristöjä ja kehitetään niihin liittyvää osaamista ilman selkeitä 

luovan talouden tai kulttuurimatkailun päämääriä.

• Kulttuuriperinnön digitointihankkeet sekä kirjastojen toiminnan 

kehittämishankkeet.

• Muut yleiset kulttuurihankkeet (saamelaiskulttuurin saavutettavuus, 

lastenkulttuurin kehittäminen) ilman erityistä luovaan talouteen, 

kulttuurimatkailuun tai kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tavoitetta.

Monialaiset hankkeet • Hankkeet, joissa kulttuuria tai luovaa taloutta kehitetään välillisesti tai osana 

muun toimialan kehittämistä.
 

3 EURA2007-järjestelmässä hankkeet on luokiteltu hallinnonaloittain. Osa opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan hankkeista on luokiteltu kulttuurialan hankkeiksi
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Kulttuurihankkeiden temaattinen tunnistaminen hankemassasta lyhyiden hankehake-
musta varten tehtyjen kuvausten perusteella on varsin tulkinnanvaraista. Osa hankkeista 
voisi hyvin kuulua useampaan yllä mainittuun teemaan, joten painotuserot korostuvat 
luokittelussa. Näin ollen selvityksen tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. 

Monialaiset	hankkeet

Monialaisten hankkeiden kategoria on edellä mainituista tulkinnanvaraisin. Näissä hank-
keissa luova talous tai kulttuuri on tiiviisti linkittyneenä muihin toimialoihin, eikä niihin 
suunnattuja toimia tai rahoitusta ole mahdollista erottaa muista toimista. Esimerkiksi 
Aalto-yliopiston Helsingin Kauppakorkeakoulun (HSE) Pienyrityskeskuksen toteutta-
massa hankkeessa Innovaatioyliopiston yrityshautomotoiminnan kehittäminen - START 
UP CENTER RUOHOLAHTI (S10680) kehitetään Aalto-yliopiston yrityshautomotoi-
mintaa ja kolmen alan, teknisen (TKK), kaupallisen (HSE) ja taiteen/kulttuurin (TAIK) 
yhteistä toimintamallia. Luovien alojen osaamista siis kehitetään teknologiaosaamisen ja 
liiketoimintaosaamisen rinnalla.

Jyväskylän yliopiston toteuttamassa Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihank-
keet -hankkeessa (S11350) tavoitteena on selvittää ja viedä eteenpäin valittujen toiminta-
alueiden potentiaalia ja merkitystä. Luovat alat ovat mukana yhtenä toiminta-alueena 
palveluiden ja tutkimusympäristöjen kanssa.

Monialaisissa hankkeissa luovia aloja kehitetään kiinteästi osana muita aloja eikä niihin 
kohdistunutta rahoitusta tai kehittämistoimia ole mahdollista erottaa kokonaisuudesta. 
Monialaisia hankkeita tai niiden saamaa rahoitusta ei näin ollen ole laskettu mukaan seu-
raaviin alueellisiin eikä tarkempiin tarkasteluihin taiteen ja kulttuurin tai kehittämisaloit-
tain. Monialaiset hankkeet (22 kpl) lyhyine kuvauksineen on kuitenkin listattu selvityksen 
erillisellä liitteellä. 
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3 Tulokset
3.1	Luovan	talouden	ja	kulttuurin	kehittäminen		
rakennerahastoista	Suomessa

Kulttuuriaiheisia ESR- ja EAKR -hankkeita tunnistettiin hankeaineistosta (n=2685) 
yhteensä 292 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu varattu julkinen (EU, valtio, kunnat, 
muu julkinen sektori) ja yksityinen rahoitus oli vuoden 2010 lopussa 148,8 miljoonaa 
euroa. 

Kulttuuriaiheisista hankkeista ESR-hankkeita oli 129 ja niille varattu kokonaisrahoitus 
noin 70,8 miljoonaa euroa. EAKR-hankkeita oli puolestaan 163 ja niiden varattu koko-
naisrahoitus oli noin 78,0 miljoonaa euroa.

Hankkeiden EU:n ja valtion sidotun rahoituksen osuus oli ESR-hankkeiden osalta 22 
miljoonaa euroa ja EAKR-hankkeiden osalta 25 miljoonaa euroa, yhteensä 47 miljoonaa 
euroa. Rakennerahasto-ohjelmista sidottu EU:n ja valtion rahoituksen osuus oli vuoden 
2010 lopussa ESR-rahoituksen osalta 185 miljoonaa euroa ja EAKR-rahoituksen osalta 
279 miljoonaa euroa, yhteensä 464 miljoonaa euroa. Kulttuurihankkeiden EU:n ja val-
tion rahoituksen osuus vuoden 2010 lopussa oli siten ESR-hankkeiden osalta noin 12 
prosenttia ja EAKR-hankkeiden osalta noin 9 prosenttia, yhteensä noin 10 prosenttia. 

Kaudella 2007–2013 ESR:n julkinen kokonaisrahoitus (EU, valtio, kunnat, muu jul-
kinen sektori) on yhteensä 1 414 miljoonaa euroa. Tästä opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan osuus on 509 miljoonaa euroa eli noin 36 prosenttia. EAKR-ohjelmien 
julkinen kokonaisrahoitus kaudella 2007-2013 on puolestaan 2 097 miljoonaa euroa, 
josta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alan osuus on 210 milj. euroa eli noin 10 
prosenttia. Yhteensä Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osuus on siis noin 719 
milj. euroa. Aineistosta puuttuvat tiedot kulttuurihankkeiden julkisesta kokonaisrahoituk-
sesta hallinnon aloittain. Hallinnon aloittaisten tietojen avulla voitaisiin verrata kulttuurin 
julkisen kokonaisrahoituksen osuutta hallinnon alan kokonaisrahoituksesta. On tärkeää 
huomata, että kulttuuria rahoitetaan myös muilta kuin opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnon aloilta. Esimerkiksi kulttuuriympäristöihin liittyviä hankkeita rahoitetaan maa- 
ja metsätalousministeriön hallinnon alalta ja luovaan talouteen ja kulttuuriyrittäjyyteen 
liittyviä hankkeita työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alalta.

Seuraavissa kuvioissa on kuvattu kulttuurille kohdentuvan rakennerahastorahoituksen 
jakautuminen ESR- ja EAKR-rahoituksen mukaan sekä lisäksi kulttuurihankkeiden rahoi-
tuksen jakautuminen ohjelmittain ESR- ja EAKR-rahoituksen ja Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman mukaan.
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	3.2	Rakennerahastorahoitus	ja	hankkeet	suuralueittain

3.2.1 ESR-hankkeet ja rahoitus

Kulttuurihankkeita rahoitetaan sekä valtakunnallisista että alueellisista ESR-ohjelmista. 
Alueohjelmien rahoitus kohdentuu kullekin suuralueelle, kun taas valtakunnallisten 
kehittämisohjelmien kautta kulkevan rahoituksen edellytetään vaikuttavan koko Manner-
Suomen alueella Itä-Suomen suuraluetta lukuun ottamatta. Kuviossa 3 nähdään kulttuuri-
alan ESR-hankkeille varatun rahoituksen jakautuminen suuralueittain. Suurin osa (42 %) 
ESR-rahoituksesta kohdistuu kulttuurille valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta. 
Näin ollen niiden merkitys kulttuurialan rahoittajana korostuu. Suuralueista eniten rahoi-
tusta on varattu kulttuurihankkeille Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa (noin 20 % kullekin). 
Sekä Länsi- että Pohjois-Suomen alueohjelmien kautta kohdistuu kulttuurille puolestaan 
noin kymmenen prosenttia kokonaisrahoituksesta. 

Alueohjelmat saavat rahoitusta jaettavakseen toisistaan poikkeavin perustein, mikä vai-
kuttaa jaettavissa olevan rahoituksen kokonaismäärään. Itä-Suomen alueosio saa harvaan 
asutun alueen lisää sekä siirtymäkauden tukea, minkä vuoksi sillä on enemmän rahoitusta 
käytettävissään. Kulttuurihankkeille varattu todellinen rahamäärä kertoo volyymista, jolla 
niitä rahoitetaan. 

Kuvio 2. Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rakennerahastojen ja maaseutuohjelman välillä

Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rahastoittain kaudella 2007–2013, yht. 181,6 M€ 
 (€ = varattu julkinen ja yksityinen rahoitus 12/2010) 

EAKR-hankkeet (43 %)
78 M€
163 hanketta

Alueelliset ESR-
hankkeet(23 %)

40, 9 M€
129 hanketta

Valtakunnalliset 
ESR-hankkeet (16 %)

29,9 M€
39 hanketta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
(18 %)

32, 8 M€
498 hanketta

 Kuvio 1.  Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rakennerahastottain

Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rakennerahastoittain kaudella 2007–2013, yht. 147,3 M€
€ = varattu julkinen ja yksityinen rahoitus 6/2010 

EAKR-rahoitus (53 %)
n. 78 M€

163 hanketta

Alueellinen 
ESR-rahoitus (26 %)

n.40,9M€
90 hanketta

Valtakunnallinen ESR-rahoitus (21 %) 
20,9 M€

39 hanketta
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Taulukko 2. Kulttuuriaiheisten ESR-hankkeiden kokonaisrahoitus suuralueittain (tilanne 12/2010) 

Suuralue Kulttuuri-

hankkeet (kpl)

Kulttuurin rahoitus 

vuoden 2010 lopussa (€)

Itä-Suomen alueohjelma 31 14 818 513,00

Länsi-Suomen alueohjelma 19 7 778 575,00

Etelä-Suomen alueohjelma 23 12 373 019,00

Pohjois-Suomen alueohjelma 17 5 941 321,00

Valtakunnalliset ESR-

kehittämisohjelmat 39

(tilanne kesäkuussa  2010)

29 874 646,00

Yhteensä 129 70 786 074,00

Taulukossa 2 nähdään ESR-ohjelmista rahoitettujen hankkeiden määrä ja rahoitus 
ohjelmittain. Kaikkiaan kulttuuriaiheisten ESR-hankkeiden rahoitusosuus kaikesta ESR-
ohjelmien varatusta rahoituksesta oli noin 7 prosenttia. Määrällisesti eniten rahoitusta 
kulttuurihankkeille kohdistui Itä-Suomessa. Suhteellisesti suurin osa kokonaisrahoituk-
sesta kohdistui kulttuurihankkeille Etelä-Suomen suuralueella (noin 11 %), mikä oli 
huomattavasti enemmän kuin suhteellinen osuus millään muulla suuralueella. Pienin 
prosentuaalinen osuus kulttuurihankkeilla oli Pohjois-Suomessa (noin 6 %). On otettava 
huomioon, että kulttuurihankkeisiin varattua kokonaisrahoitusta on tarkasteltu suhteessa 
ohjelmakauden 2007-2013 kokonaisrahoitukseen, ei vuoden 2010 lopussa hankkeisiin 
varattuun rahoitukseen. Valtakunnallisten ESR-ohjelman kulttuurihankkeiden tilanne on 
kesäkuulta 2010, kun muiden ohjelmien tilanne on joulukuulta 2010. 

Tilanne Etelä-Suomen suuralueella korreloi Etelä-Suomen ja erityisesti pääkaupunki-
seudun moniin kulttuurin ja luovan talouden toimijoihin. Tilastokeskuksen katsauksen 
mukaan kulttuurin rooli aluetaloudessa keskittyy ylivoimaisesti pääkaupunkiseudulla ollen 
aivan omaa luokkaansa verrattuna muihin alueisiin. Lisäksi Etelä-Suomen suuralueeseen 
kuuluu toiseksi kulttuuri-intensiivisin alue, Varsinais-Suomi. Kulttuuri-intensiteettiä 
mitataan Tilastokeskuksen kulttuuritilinpidon avulla kulttuurialojen osuudella maakun-
nan arvonlisäyksestä. Pääkaupunkiseudun tulosta nostavat esimerkiksi jalostusarvoltaan 
suurten kulttuurialojen kuten audiovisuaalisten ja muotoilualojen keskittymistä alueelle. 
Myös monet perinteisen, painetun joukkotiedotuksen isot toimintayksiköt sijaitsevat 
pääkaupunkiseudulla. Kulttuuritilinpidon mukaan matalin kulttuuri-intensiteetti on Etelä-

Kuvio 3. Kulttuurin ESR-rahoitus suuralueittain (tilanne 12/2010)

Kulttuurin ESR-rahoitus suuralueittain kaudella 2007–2013 

yhteensä n. 70,8 M€
(€ = varattu julkinen ja yksityinen rahoitus) 

Itä-Suomen 
alueohjelma: 

21% 
14,8 M€ 

Länsi-Suomen 
alueohjelma: 11%

7,8 M€

Etelä-Suomen 
alueohjelma: 18% 

12,4 M€ 

Pohjois-Suomen 
alueohjelma: 8 %

5,9 M€

Valtakunnalliset ESR-
kehittämisohjelmat: 

42% 
 29,9 M€ 
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Karjalassa, jossa on vain vähän taloudellisesti merkittäviä kulttuuritoimintoja.4  Etelä-Karjala 
kuuluu niin ikään Etelä-Suomen suuralueeseen, joten tarvitaan myös tarkempaa alueellista 
tarkastelua. 

3.2.2 EAKR-hankkeet ja rahoitus 

EAKR-rahoituksella kulttuuriaiheisia hankkeita rahoitetaan Manner-Suomessa neljän 
alueohjelman kautta, joista jokainen toteuttaa omaa suuralueittaista toimenpideohjel-
maansa sekä sen maakunnan maakuntaohjelmaa, jolla kulloinenkin hanke toteutetaan. 
Kuviossa 2 näkyy kulttuurin EAKR-rahoituksen jakautuminen suuralueittain. Taulukossa 
3 esitetään puolestaan kulttuurihankkeille varatun rahoituksen osuus.

Suuralue/EAKR-ohjelma Kulttuuri-

hankkeet (kpl)

Kulttuurin rahoitus (€)

Itä-Suomen ohjelma 34 10 845 292,00      

Länsi-Suomen ohjelma 39 12 721 716,00       

Etelä-Suomen ohjelma 43 21 901 647,00     

Pohjois-Suomen ohjelma 47 32 545 879,00      

Yhteensä 163 78 023 534,00      

Kaikkiaan kulttuuriaiheisten EAKR-hankkeiden rahoitusosuus kaikesta EAKR-ohjel-
mien varatusta rahoituksesta oli 11 %.

Samoin kuin ESR-hankkeiden kohdalla, myös EAKR-hankkeita rahoitetaan suhteel-
lisesti eniten Etelä-Suomen suuralueohjelmasta (noin 14 %). Pienin suhteellinen osuus 
kulttuurihankkeille on varattu Itä-Suomessa (noin 6 %). EAKR-hankkeissa pääkaupunki-
seudun rooli kulttuurin aluetalouden keskuudessa ei kuitenkaan selitä Etelä-Suomen alu-
een suurta kulttuurihankkeiden rahoitusosuutta kokonaisrahoituksesta, sillä Etelä-Suomen 

4 http://www.stat.fi/til/klt/2007/01/klt_2007_01_2010-02-10_kat_001.html
5 Rahoitustiedot ilman yritystukia sekä Tekesin myöntämää rahoitusta

Kuvio 4. Kulttuurin EAKR-rahoitus suuralueittain (tilanne 12/2010)

Taulukko 3.  Kulttuuriaiheisten EAKR-hankkeiden kokonaisrahoitus suuralueittain5 (tilanne 12/2010)

Kulttuurin EAKR-rahoitus suuralueittain kaudella 2007–2013 yhteensä n. 78,0 M€ 

(€ = varattu julkinen ja yksityinen rahoitus) 

Itä-Suomen EAKR-ohjelma: 
14 %
10,9 M € 

Länsi-Suomen EAKR- ohjelma: 
16 %
12,7 M€

Etelä-Suomen EAKR-ohjelma: 
28 %
21,9 M € 

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma: 
42 %
32,5 M€

Itä-Suomen EAKR-ohjelma
Länsi-Suomen EAKR-ohjelma
Etelä-Suomen EAKR-ohjelma
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma
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alueella EAKR-rahoitusta kulttuurille on myönnetty erityisesti Hämeessä, Kaakkois-Suo-
messa ja Varsinais-Suomessa.

Kun verrataan keskenään ESR- ja EAKR-rahoitusta kulttuurille, huomataan että 
EAKR:n kokonaisrahoitus on suurempi. Kulttuuriaiheisia hankkeita toteutetaan myös 
kappalemääräisesti enemmän EAKR-varoin. EAKR-hankkeista kuitenkin rahoitetaan 
paljon juuri kulttuurin ja kulttuuriperinnön kunnostukseen ja infrastruktuuriin liittyviä 
hankkeita (luokiteltu tässä tarkastelussa yleisiin kulttuurihankkeisiin). Nämä hankkeet 
ovat myös monesti rahoitukseltaan suurempia.

3.3	Hanketoimijat

Seuraavassa tarkastellaan hankkeiden toimijakenttää hanketoteuttajan mukaan. Tarkas-
telussa käytetään toteuttajan organisaatiotyyppiä, mikä kertoo esimerkiksi toteutetaanko 
hankkeita julkisella, yksityisellä vai kolmannella sektorilla. Hanketoimijan tarkastelu ker-
too osaltaan myös toiminnan alueellisesta laajuudesta, sillä seudullisen kehittämistoimi-
jan alue voidaan nähdä laajemmaksi kuin esimerkiksi kuntatason toimijan. Hankkeiden 
toteuttajat on määritelty hanketiedoissa mainittavan hakijaorganisaation mukaan, sillä 
ne ovat käynnissä olevissa ja toteutuneissa hankkeissa hanketoimijoita. Hanketoimijoita 
tarkastellaan kokonaisuutena (n=292) sekä erikseen ESR-hankkeiden (n=129) ja EAKR 
-hankkeiden (n=163) osalta. (Kuviot 3, 4 ja 5.)

Kuvio 5. Kulttuurihankkeiden toteuttajat organisaatiotyypin mukaan 

Kuvio 6.  Kulttuurin ESR-hankkeiden toteuttajat organisaatiotyypin mukaan

Kulttuurin ESR- ja EAKR-hankkeiden toteuttajat kaudella 2007–2013 
(n= 292)

Yliopisto tai ammattikorkeakoulu 
( 25 %) 73 hanketta

Muu oppilaitos ( 4%) 11 hanketta

Kunta tai kuntayhtymä (34 %) 98 hanketta

Järjestö tai yhdistys (15 %) 43 hanketta

Säätiö (6 %)18 hanketta

Valtion viranomainen (5 %)16 hanketta

Alueellinen tai seudullinen kehittämistoimija 
(6 %)16 hanketta

Maakuntaliitto (1 %) 4 hanketta
Yritys ( 3 %) 10 hanketta

Muu (1 %) 3 hanketta

Kulttuurin ESR-hankkeiden toteuttajat kaudella 2007–2013 (n= 129)

Yliopisto tai ammattikorkeakoulu 
(39 %) 50 hanketta

Muu oppilaitos (6 %) 8 hankettaKunta tai kuntayhtymä (19 %) 24 hanketta

Järjestö tai yhdistys (15 %)
19 hanketta

Säätiö (5 %)7 hanketta

Valtion viranomainen (7 %) 9 hanketta

Alueellinen tai seudullinen kehittämistoimija (5 %)
7 hanketta

Maakuntaliitto (1 %) 1 hanke

Yritys (3 %) 4 hanketta
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Kuvio 7. Kulttuurin EAKR-hankkeiden toteuttajat organisaatiotyypin mukaan

3.4	Kulttuurin	rahoitus	ELY-alueittain

Kulttuurihankkeiden alueellisessa tarkastelussa suuraluetta tarkempana yksikkönä käy-
tetään ELY-keskusten toiminta-aluetta eli ELY-aluetta. ELY-keskuksia ja näin ollen ELY-
alueita on Suomessa 15: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Kainuu. 
Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Poh-
jois-Savo, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.  

Hankkeet on kohdennettu alueille rahoittavan viranomaisen, ELY-keskuksen tai maa-
kunnan liiton, mukaan. Valtakunnalliset ESR-hankkeet esitetään tarkastelussa omana 
kokonaisuutenaan.

EAKR-hankkeissa hankkeen kohdentamisessa ELY-alueelle on huomioitu rahoittavan 
viranomaisen (ELY-keskus tai maakunnan liitto) lisäksi rahoituskehys.

Rahoittajan ollessa ELY-keskus aluetieto on saatu suoraan. Rahoittajan ollessa maa-
kunnan liitto, on maakunta muutettu ELY-alueeksi. Suomessa on 18 maakuntien liittoa 
(vuoden 2010 loppuun saakka 19), joten osa liitoista on yhdistetty mukailemaan ELY-
alueita: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hankkeet on yhdistetty Uudenmaan hankkeiksi, 
Hämeen ja Päijät-Hämeen hankkeet on yhdistetty Hämeen hankkeiksi, Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan hankkeet on yhdistetty Pohjanmaan hankkeiksi sekä Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan hankkeet on yhdistetty Kaakkois-Suomen hankkeiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla ESR-hankkeiden rahoitus myönnetään 
ELY-keskuksista ja EAKR-rahoitus maakuntien liitoista. Muiden kuin opetus- ja kult-
tuuriministeriön hallinnon alojen hankkeet eivät kuitenkaan noudata samanlaista jakoa 
rahoittajan suhteen. Näin ollen EAKR-hankkeiden rahoitusta myönnetään myös ELY-
keskuksista ja esimerkiksi tarkastelussa mukana olevat EAKR-varoin rahoitetut kulttuu-
riympäristöhankkeet, jotka kuuluvat tässä tarkastelussa yleisiin kulttuurihankkeisiin, ovat 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alaista toimintaa ja niiden rahoitus myönnetään 
ELY-keskuksista. 

Kaikissa ELY-keskuksissa ei kuitenkaan hoideta esimerkiksi ympäristöasioita, vaan 
niihin liittyvät tehtävät hoidetaan muussa ELY:ssä. Näin ollen tarkastelussa on myös 
huomioitu hankkeen rahoituskehys, joka kertoo tarkemmin, mille alueelle hankerahoitus 
kohdistuu. Esimerkiksi Satakunnnan alueella toteutetaan neljää kulttuuriympäristöhan-
ketta, joiden rahoittajana on Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rahoituskehyksen perusteella 
hankkeet on tässä kuitenkin voitu laskea Satakunnan hankkeiksi.

Kulttuurin EAKR-hankkeiden toteuttajat kaudella 2007–2013  (n= 163) 

Yliopisto tai ammattikorkeakoulu (14 %) 
23 hanketta

Muu oppilaitos (2 %) 3 hanketta

Kunta tai kuntayhtymä (45 %) 74 hankettaJärjestö tai yhdistys (15 %) 

24 hanketta

Säätiö (7 %) 11 hanketta

Valtion viranomainen (4 %) 
7 hanketta

Alueellinen tai seudullinen kehittämistoimija 

(5 %) 9 hanketta

Maakuntaliitto (2 %) 3 hanketta Yritys (4 %) 6 hanketta

Muu (2 %)
3 hanketta
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Kuviossa 6 näkyy kulttuuriaiheisten hankkeiden kokonaisrahoitus ELY-alueittain. ESR- 
ja EAKR-rahoitus ovat eriteltyinä, samoin ESR:n valtakunnallisten kehittämisohjelmien 
rahoitus, jota ei voida kohdentaa tietylle alueelle. Lapin alueella voidaan huomata olevan 
merkittävästi eniten kulttuurille varattua rakennerahastorahoitusta. Tästä suurin osa on 
EAKR-varoista varattua ja selittyy osaltaan suurilla investointihankkeilla, joita Lapin alu-
eella toteutetaan. Tarkemmin rahoituksen jakautumista teemoittain ja alueittain käsitel-
lään vielä kappaleessa 3.5.

Kuvio 8. Kulttuuriaiheisten hankkeiden kokonaisrahoitus ELY-alueittain (tilanne 12/2010) 

3.5	Kulttuurihankkeiden	tarkastelu	teemoittain

Seuraavaksi tarkastellaan kulttuuriaiheisia hankkeita tarkemmin taulukossa 1 esitetyn 
temaattisen luokittelun mukaisesti. Yhteensä kulttuurihankkeita tarkastelussa löytyi 292 
kappaletta ja noin kolmannes niistä oli luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeita 
(114 hanketta). Toiseksi eniten löytyi kulttuurimatkailuhankkeita (83 hanketta) ja kol-
manneksi yleisiä kulttuurihankkeita (53 hanketta) Kulttuurin hyvinvointihankkeita löytyi 
32 kappaletta.  Kuvasta 9 näkyy kulttuurin rahoituksen jakautuminen teemoihin; luovaan 
talouteen ja kulttuuriyrittäjyyteen, kulttuurimatkailuun, kulttuuriin ja hyvinvointiin sekä 
yleiseen kulttuuriin.

Kuvio 9. Kulttuuriaiheisten hankkeiden kokonaisrahoitus teemoittain ja ELY-alueittain (tilanne 12/2010)

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys on suurin teema myös varattua rahoitusta (61,9 
M€) katsottaessa. Kulttuurimatkailuhankkeita on lukumäärällisesti enemmän kuin yleisiä 

Kulttuurin rahoitus EU:n rakennerahastoista 2007–2013 

yhteensä n. 148,8 M€
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Kulttuurin rahoitus EU:n rakennerahastoista  
teemoittain 2007–2013 yhteensä 148,8 M€
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kulttuurihankkeita, mutta yleisten kulttuurihankkeille varattu rahoitus (35, 8 M€) on 
kulttuurimatkailua (30,4 M€) suurempi. Yleisten kulttuurihankkeiden suurempaa rahoi-
tussummaa selittävät kuitenkin muutamat suuret investointihankkeet, jotka sijoittuvat 
pääasiassa Lappiin.

3.5.1 Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeet

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden teemaan luokiteltavia rakennerahastohankkeita 
löytyi tarkastelussa yhteensä 114. Näistä 66 oli ESR-hankkeita ja 48 EAKR-hankkeita.  
ESR-hankkeista 18 rahoitettiin valtakunnallisista kehittämisohjelmista (lähinnä Luovien alo-
jen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelmasta) ja 48 alueellisista ohjelmista. 

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden teemaan luokiteltujen hankkeiden varattu 
kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 61,9 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautui lähes tasan 
rakennerahasto-ohjelmien kesken: ESR-hankkeiden rahoitus oli noin 34,9 miljoonaa 
euroa (56 %) ja EAKR-hankkeiden 27,1 miljoonaa euroa (44 %). Valtakunnallisten 
kehittämishankkeiden rahoitus (11,4 M€) oli noin kolmanneksen kaikesta luovan talou-
den ja kulttuuriyrittäjyyden ESR-rahoituksesta. Kuviossa 10 näkyy luovan talouden ja 
kulttuuriyrittäjyyden rahoituksen jakautuminen alueittain. ESR:n valtakunnallisten kehit-
tämisohjelmien kautta koko Manner-Suomeen Itä-Suomea lukuun ottamatta kohdentuva 
rahoitus näkyy kuviossa omana pylväänään oikealla.

Kuvio 10. Luova talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kokonaisrahoitus ELY-alueittain (tilanne 12/2010)

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hanketoimintaa rahoitetaan kaikilla 15 ELY-
alueella. Eniten varattua luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankerahoitusta on 
Lapissa, Hämeessä, Satakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Rahoitusmäärät ESR- ja 
EAKR-ohjelmien välillä vaihtelevat alueittain ja esimerkiksi eniten kokonaisrahoitusta saa-
villa alueilla EAKR-rahoituksen osuus on verraten suuri. 

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet luokiteltiin edelleen kuva 11 mukai-
sesti taiteen ja kulttuurin aloittain sen mukaan mihin kulttuurialaan kehittämistoimet 
ensisijaisesti kohdistuvat. 

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden rahoitus 
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Kuvio 11. Luova talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden luokittelu taiteen ja kulttuurin aloittain

Luokittelu perustuu hankeaineistosta löydettyihin hankkeisiin, joten luokittelussa ei 
näy sellaisia luovia aloja erikseen, joihin kohdistuvia kehittämishankkeista ei löytynyt. Esi-
merkiksi selkeästi taide- ja antiikkikauppaa kehittäviä hankkeita ei löytynyt, joten niitä ei 
luokitella omiksi kategorioikseen. Usein luoviin aloihin luettavat liikunta- ja elämyspalve-
lut on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Muu-kategoria sisältää hankkeita, jotka kehittävät 
yhtä tiettyä kulttuurin alaa, mutta joita löytyi vain yksi tai kaksi. Tällaisia aloja olivat luo-
van talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeissa lastenkulttuuri ja ympäristötaide.

Viestintä, media ja digitaalinen sisällöntuotanto viittaa viestinnän toimialalla tehtävään 
digitaaliseen sisällöntuotantoon. Elokuva- ja TV- sekä pelialaan liittyvä sisällöntuotannon 
kehittäminen puolestaan kuuluu näiden toimialojen kategorioihin. Musiikin ala sisältää 
kaiken musiikin klassisesta populaariin, mutta selkeästi tapahtumiin liittyvät kehittämis-
hankkeet, joissa musiikkitapahtumat ovat mukana, on luokiteltu tapahtuma-kategorian 
hankkeiksi. Käsityöhankkeet ovat uniikkituotteisiin keskittyviä ja muotoiluhankkeet teol-
lista muotoilua. Esittävät taiteet pitävät sisällään teatteriin, tanssiin ja sirkukseen liittyviä 
hankkeita. Monialaisten hankkeiden kategoriaan luokitelluista hankkeista ei voitu löytää 
vain yhtä kehitettävää kulttuurin alaa, vaan niiden keskeisenä kehittämisalana ovat luovat 
alat yleisesti. 

Kuvioissa 12 ja 13 näkyvät erikseen ESR-rahoituksen ja EAKR-rahoituksen jakautu-
minen taiteen ja kulttuurin aloittain. Eniten rahoitusta on varattu kummankin rahaston 
kohdalla monialaisille hankkeille joten voidaan sanoa, että luovaa taloutta ja kulttuuriyrit-
täjyyttä kehitetään usein kokonaisena kenttänä eikä yhteen toimialaan keskittyen. 
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Kuvio 12. Luova talouden ja kulttuuriyrittäjyyden ESR-rahoitus taiteen ja kulttuuri aloittain 2007–2013 (Tilanne 12/2010)

Kuva 13. Luova talouden ja kulttuuriyrittäjyyden EAKR-rahoitus taiteen ja kulttuuri aloittain 2007–2013 (Tilanne 12/2010)

Taiteen ja kulttuurin alan lisäksi hankkeet luokiteltiin kehittämistoimen mukaan (Kuvio 14):

Kuvio 14. Luova talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden luokittelu kehittämisalan tai -toimen mukaan

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden ESR-rahoituksen 

jakautuminen taiteen ja kulttuurin aloittain, yhteensä n. 34,9 M€   

(n=66)  

Monialainen: 48%
(16,6 M€)

Viestintä, media ja 
digitaalinen sisällöntuotanto: 12 % 

(4,1 M€)

Käsityö: 8%
(2,9 M€)

Musiikki: 8%
(2,8 M€)

Muotoilu: 6%
(2,3 M€)

Tapahtumat: 4%
(1,4 M€)

Peliala: 4%
(1,4 M€) 

Kuvataide: 3 %
(1,0 M€)

Esittävät taiteet: 2%
(838 000 €) 

Elokuva ja TV: 2% 
(536 000 €) 

Muut: 3%
(1,0 M€)

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden EAKR-rahoituksen 
jakautuminen taiteen ja kulttuurin aloittain,  yhteensä 27,1 

M€ (n = 48)  

Monialainen: 28 % 
(7,6 M€)

Viestintä, media ja 
digitaalinen 
sisällöntuotanto:  10% 

(2,6 M€)
Käsityö:1% 

(312 000 €)
Musiikki: 4% 

(1,2 M€)

Muotoilu: 27% 
(7,2 M€)

Tapahtumat: 2%
(525 000 €)

Peliala: 5 % (1,3 M€)

Esittävät taiteet: 1%
(170 000 M€)

Elokuva ja TV: 12% 
(3,3 M€)

Museot ja 
muut keskukset: 5% 

(1,5 M€)

Muut: 5% 
(1,3 €)
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Kehittämisaloista ja -toimista selkeästi yrityksen tai muun toimijan liiketoimintaan 
kohdistuvia ovat tuotteen ja palveluiden kehittäminen sekä tuotanto- ja toimintamallien 
kehittäminen, joka luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeissa tarkoittaa ole-
massa olevan toiminnan kehittämistä liiketoiminnalliseksi. Yrittäjyyttä tukevaa kehittä-
mistoimintaa ovat yrityshautomot ja yritystoiminnan laajentamista kasvuyrittäjyys, joka 
monissa tapauksissa sisältää myös kansainvälistymistä. 

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tukitoimintaan voidaan lukea osaamisen 
kehittäminen, verkostoituminen ja aluekehitys sekä infrastruktuurin kehittäminen ja 
investoinnit. Osaamisen kehittäminen tarkoittaa alan tutkimusta ja koulutusta liittyen 
ammattitaitoon sekä liiketoimintaosaamiseen. Verkostoitumisella ja aluekehityksellä 
pyritään luomaan ja parantamaan luovan talouden toimintaedellytyksiä erilaisilla yhteis-
työnmuodoilla. EAKR-varoista rahoitetuissa luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
infrastruktuuri- ja investointihankkeissa kehitetään yritys- ja liiketoiminnan materiaalisia 
toimintaedellytyksiä esimerkiksi laitehankinnoilla ja tilojen kunnostamisella. Tämä liike-
toiminnallinen tarkoitus erottaa luovan toiminnan infrastruktuurihankkeet yleisten kult-
tuurihankkeiden vastaavista. 

Lisäksi luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeissa kehitetään välittäjätoimin-
taa ja siihen läheisesti liittyvää markkinointia. Välittäjätoiminta liittyy monissa tapauksissa 
kasvuyrittäjyyteen, mutta hankkeissa se kiinnittyy useammin markkinoinnin ja myynnin 
kehittämiseen. Osassa hankkeita kehittämisalan tunnistaminen ja nimeäminen on vaikeaa, 
sillä yhtä keskeisintä kehittämisalaa ei ole tunnistettavissa. Luokittelu perustuukin paljolti 
painotuseroihin ja mikäli yksikään kehittämistoimi ei ole muita keskeisempi, hanke on 
luokiteltu monen kehittämisalan kategoriaan.

Kuvioissa 15 ja 16 näkyy luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden jakau-
tuminen kehittämisalojen mukaan. Sekä ESR- että EAKR-hankkeiden kohdalla selkeästi 
eniten rahoitusta käytetään luovan talouden tukitoimiin kuten verkostoitumiseen ja toi-
mintaympäristön sekä osaamisen kehittämiseen. Myös monen kehittämisalan hankkeita, 
joissa kehitetään esimerkiksi sekä tuotteita ja palveluita että yleistä toimintaympäristöä, 
löytyi suhteellisen paljon. Vain tuotteen ja palveluiden tai tuotantomallien kehittämiseen 
keskittyville hankkeille varattua rahoitusta oli noin 15 prosenttia kummankin rahaston 
rahoituksesta. Yrityshautomohankkeita, yritystoiminnan kasvua tukevia sekä välittäjätoi-
mintaan kehittäviä hankkeita rahoitettiin lähinnä ESR-varoista. Infrastruktuuri- ja inves-
tointihankkeita puolestaan rahoitettiin ainoastaan EAKR:stä. 

Kuva 15. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden ESR-rahoitus kehittämisaloittain 2007–2013 (tilanne 12/2010)

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden ESR-rahoituksen 
jakautuminen kehittämistoimen mukaan, yhteensä 34,9 M€ 

(n = 66) 

Tuotteen ja palveluiden 
kehittäminen: 11%

 (3,9M€) Tuotanto- ja 
toimintamallien 
kehittäminen: 3%

 (1,1 M€)

Yrityshautomo:11 % 
(3,8 M€)

Kasvuyrittäjyys ja 
kansainvälistyminen: 

10% (3,4 M€)

Osaaminen: 21 % 
(7,2 M€)

Verkostoituminen: 18% 
(6,4 M€)

Välittäjätoiminta ja 
markkinointi: 7% 

(2,6 M€)

Monta 
kehittämistoimea: 19 % 

(6,6 M€)
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Kuvio 16.  Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden EAKR-rahoitus kehittämisaloittain 2007–2013 (tilanne 12/2010)

3.5.2 Kulttuurimatkailun kehittämishankkeet 

Suomen matkailustrategiassa vuoteen 2020 kulttuurimatkailu määritellään seuraavasti:  
”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen 
matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketaloudellisin 
perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voi-
mavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen identiteetin raken-
tumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun 
voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja historian muokkaama: historia, kulttuuri-
maisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen 
taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyyli, uskonto, 
luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.”6  

Määritelmässä painotetaan kulttuurimatkailun kulttuurista ja sosiaalista merkitystä, 
oppimiskokemusta ja kestävää matkailua, joka toimii paikallisväestön ehdoilla ja kulttuu-
rin voimavaroja arvostaen. Siinä tuodaan esille kulttuurimatkailun taloudellinen merkitys 
alueen ja toimialojen kehittäjänä. 

Määritelmä on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2007 asettaman työryhmän laa-
timan Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman 2009-2013 toteut-
tamisen lähtökohtana. (Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen. Esitys toimintaohjel-
maksi 2009-2013. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:34)

Myös tässä tarkastelussa sovelletaan matkailustrategian määritelmää kulttuurimatkai-
lusta ja kulttuuri ymmärretään laajasti elämäntapaan viittaavana ilmiönä. 

Tarkastelussa kulttuurimatkailuhankkeiden ulkopuolelle on rajattu selkeästi luontoon 
tai liikuntaan (esimerkiksi erä- ja luontomatkailuun liittyvä elämysmatkailu), tieteeseen 
ja teknologiaan liittyvät hankkeet, vaikka ne voitaisiin käsittää osana elämäntapaa. Tar-
kastelussa on pyritty siihen, että kulttuurimatkailuhankkeet ovat vertailukelpoisia muiden 
tämän selvityksen pääteemojen (luova talous ja kulttuuriyrittäjyys, kulttuuri ja hyvin-
vointi, yleinen kulttuuri) hankkeiden kanssa. Kulttuurimaisemiin ja -ympäristöihin liitty-
vät matkailuhankkeet ovat tarkastelussa mukana. Ne ovat usein kiinteä osa kulttuuriperin-
töä hyödyntävän kulttuurimatkailun kehittämistä.

Tuloksia tarkasteltaessa on tiedostettava, että yksittäisen hankkeen luokittelu kulttuuri-
matkailuhankkeeksi ei aina ole itsestään selvää. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
hankkeet voivat tukea myös kulttuurimatkailutoiminnan syntymistä tarjoamalla kulttuu-

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden EAKR-rahoituksen 
jakautuminen kehittämistoimen mukaan, yhteensä 27,1 M€ 

(n = 48)

Tuotteen ja palvelujen 
kehittäminen: 13 % 

(3,5 M€) Tuotanto- ja 
toimintamall ien 
kehittäminen: 4 % 

(1,1 M€)
Yrityshautomo: 1% 

(200 000 €)

Kasvuyrittäjyys ja 
kansainvälistyminen: 2% 

(460 000 €)

Osaaminen: 21 %
(5,8 M€)

Verkostoituminen: 

32%  
(8,8 M€)

Infrastruktuuri ja 
investointi: 11 % (3,1 M€)

Välittäjätoiminta ja 
markkinointi: 5 % (1,4 M€)

Monta kehittämistoimea: 
11 % (2,9 M€)

6 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020; kulttuurimatkailun määritelmä KTM 21/2006 
http://www.tem.fi/files/27053/Matkailustrategia_020610.pdf



27

rituotteita ja -palveluita, joita myös matkailu voi hyödyntää. Lisäksi esimerkiksi tapahtu-
miin liittyy pääsääntöisesti matkailullinen ulottuvuus. Tässä selvityksessä kulttuurimat-
kailuhankkeiksi on luokiteltu vain sellaiset luovan talouden ja kulttuurialan hankkeet, 
joissa matkailu selkeästi mainitaan hankkeesta hyötyjänä. Esimerkiksi Mikkelin seudun 
PROMOOTTORI – Tapahtumatuotannon tulevaisuuden palvelumallit – hanke on tässä 
tarkastelussa luokiteltu kulttuurimatkailuhankkeeksi.

Matkailullinen hyöty mainitaan monesti kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin liitty-
vissä hankkeissa, erityisesti kulttuuriperintökohteiden ja – maisemien kunnostamis- ja 
säilyttämishankkeissa. Selvityksessä kulttuuriperintö- ja ympäristöhankkeet on luokiteltu 
kulttuurimatkailuhankkeiksi, jos matkailu on selkeästi keskeinen kunnostustöistä hyötyjä. 
Muutoin nämä hankkeet on luokiteltu yleisiin kulttuurihankkeisiin, kuten esimerkiksi 
Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi – projekti.

Edellä esitellyn määritelmän kulttuurimatkailusta ja kuvattujen rajausten perusteella 
kulttuurimatkailua kehittäviä rakennerahastohankkeita oli käynnissä yhteensä 83. Niille 
varattu kokonaisrahoitus oli yhteensä 30,1 miljoonaa euroa. Suurin osa oli EAKR -hank-
keita (67 kpl), joiden kokonaisrahoitus oli reilut 2,5 miljoonaa euroa. ESR -hankkeita oli 
16 ja kokonaisrahoitus yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. 

Varsin tärkeäksi kulttuurimatkailun kehittämisessä on osoittautunut Luovien alojen 
yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen valtakunnallinen ESR -kehittämisohjelma 
2007-2013. Ohjelmasta on rahoitettu muun muassa kulttuurin matkailullinen tuotteista-
minen Kulttuurin Ketju -hanke, jonka puitteissa on rakennettu kulttuurikohteiden mat-
kailullisen laadun kehittämisohjelma (Culture DQN) ja kulttuurimatkailun verkkopalvelu 
(kulmat.fi).  Myös muilla kehittämisohjelman hankkeilla on vaikutusta kulttuurimat-
kailun kehittymiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita elokuvamatkailun kehittäminen ja 
tapahtumatuotannon johtamisosaamisen vahvistaminen.

Lähes puolet kulttuurimatkailun EAKR -rahoituksesta kohdistuu infrastruktuurihank-
keille. Tämä viestii, että kulttuuriympäristöjä ja -perintöä kunnostetaan suhteellisen pal-
jon kulttuurimatkailullisiin tarkoituksiin. 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tässä selvityksessä kulttuurimatkailu-
hankkeet on luokiteltu erilaisin perustein kuin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa 
Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007 -raportissa, joten sen rahoitus- ja 
lukumäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia tämän selvityksen kanssa7.  Kuviossa 17 näkyy 
tarkemmin kulttuurimatkailuhankkeiden rahoituksen jakautuminen alueittain. 

7 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010. Sini Pietiläinen.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, TEM raportteja 20/2011

Kulttuurimatkailun rahoitus EU:n rakennerahastoista 2007–2013 yhteensä 30,4 M€
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EAKR-ohjelmat (25,3 M€)

Alueell iset ESR-ohjelmat (4,3 M€)

Valtakunnall iset ESR-ohjelmat (810 000 €)

Kuvio 17.  Kulttuurimatkailuhankkeiden kokonaisrahoitus ELY-alueittain (tilanne 12/2010) Kaudella 2007–2013 kulttuurimat-
kailuhankkeita ei toteuteta Keski-Suomessa.
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Kulttuuurimatkailuhankkeita toteutetaan kaudella 2007–2013 kaikilla muilla alueilla 
paitsi Keski-Suomessa. Alueellisesti eniten rahoitusta kulttuurimatkailulle on varattu 
Varsinais-Suomessa, jossa käynnissä on kahdeksan EAKR-rahoitteista kulttuurimatkailu-
hanketta. Rahoitusmäärää kasvattaa muutama suuri kulttuuriympäristön investointihanke 
(sekä kaupunkitilaan että kulttuuriperintöön liittyvä). Tämä ei kuitenkaan selitä alueen 
suurta volyymia kokonaan, vaan mukana on myös yritystoiminnan edistämis- ja markki-
noinnin kehittämishankkeita.

Kulttuurimatkailuhankkeet voidaan luokitella niihin taiteen ja kulttuurin aloihin, joi-
hin kehittämistoimet kohdistuvat. Kuviossa 18 luokittelussa on soveltaen käytetty pohjana 
Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) teettämää tutkimusta, jossa ulkomaalaisilta matkai-
lijoilta kysyttiin muun muassa, mitä he pitävät kulttuurimatkailuna.8 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, kohteiden ja ympäristöjen kunnos-
tukset kulttuurimatkailullisiin tarkoituksiin, erotuksena yleisten kulttuurihankkeiden 
kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen kunnostuksista kulttuurimatkailuhankkeissa toimenpi-
teet tehdään selkeästi osana matkailullista kehittämistä. Museoiden ja kulttuurikeskusten 
matkailullista kehittämistä koskevat hankkeet ovat omana kategoriana.  

Paikallisuus ja elämäntapakategoriaan kuuluu esimerkiksi paikallisesta kulttuurista (saaris-
tolaisuus, karjalaisuus), tavoista ja elämäntyylistä ponnistava matkailun kehittäminen. Esi-
merkiksi ruokakulttuuri tai perinteinen paikallinen maaseudun elämäntapa voidaan nähdä 
kuuluvan paikallisuuteen ja elämäntapaan. Myös kulttuurimatkailussa hyödynnettävät 
tarinat ovat vahvasti osa paikallisuutta. Paikallisuuteen ja elämäntapaan pohjaava kulttuuri-
matkailu eroaa esimerkiksi kulttuuriperinnöstä siten, että kulttuuriperinnössä historiallinen 
ulottuvuus on selkeämmin läsnä. On kuitenkin huomattava, että rajanvetoa paikallisuus ja 
elämäntapa-kategorian ja muiden kulttuurimatkailun kategorioiden välillä on varsin häilyvä, 
sillä monesti esimerkiksi tapahtumat voidaan käsittää juuri paikallisuudesta kumpuavaksi. 

Kulttuurimatkailun tapahtuma- kategoria sisältää tiettyyn tapahtumaan, tapahtumien 
kokonaisuuteen tai alueellisen tapahtumaklusterin kehittämiseen kohdistuvat hankkeet. 
Kulttuuritalolla ja tekemisen tilalla tarkoitetaan paikkaa, johon kootaan klusterimaisesti 
kulttuurialan toimijoita tarkoituksena hyödyntää syntyvää verkostoa matkailullisessa mie-
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Kuvio 18. Kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelu taiteen ja kulttuurin aloittain

8	Kiinnostaako	kulttuurimatkailukohteena?	Kartoitus	Isossa-Britanniassa,	Ranskassa,	
Ruotsissa,	Saksassa	ja	Venäjällä.	MEK	A:167.	Matkailun	edistämiskeskus	2010.
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lessä. Mukana on myös muutamia kaupunkitilan kehittämishankkeita, joissa matkailua ja 
kulttuuria yhdistetään. Nämä hankkeet on luokiteltu kulttuuriympäristöiksi. Esittävän tai-
teen kategoria kulttuurimatkailun yhteydessä pitää sisällään teatterin, tanssin ja sirkuksen. 

Kuvioissa 19 ja 20 nähdään kulttuurimatkailun rahoituksen jakautuminen taiteen ja 
kulttuurin aloittain:

Kuvio 19. Kulttuurimatkailun ESR-rahoitus taiteen ja kulttuurin aloitta 2007–2013 (tilanne 12/2010)

Kuvio 20.  Kulttuurimatkailun EAKR-rahoitus taiteen ja kulttuurin aloitta 2007–2013 (tilanne 12/2010)

ESR-hankkeista lähes puolet on monialaisia tai kulttuurimatkailua yleisesti kehittäviä. 
Seuraavaksi eniten rahoitusta saavat tapahtuma- ja käsityö-hankkeet. EAKR -hankkeista 
monialaisten hankkeiden rahoitus on noin neljä prosenttia koko rahoituksesta. Kulttuuri-
perintö- ja kulttuuriympäristöhankkeet saavat lähes puolet EAKR -rahoituksesta. Toiseksi 
suurin kategoria ovat museot ja muut keskukset. EAKR -hankkeissa on paljon infrastruk-
tuurihankkeita, mutta myös tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja verkostoitumista. 
Sekä ESR- että EAKR -hankkeissa paikallisuuteen, elämäntapaan ja tapahtumiin liittyvät 
kulttuurimatkailuhankkeet ovat vahvasti edustettuina (kuviot 19 ja 20). 

Kiinnostavaa on, että viime vuosina teetetyissä kulttuurimatkailua käsittelevissä tut-
kimuksissa ulkomaalaiset matkailijat tuntevat Suomen taide- ja kulttuurielämän pitkälti 
muotoilun, arkkitehtuurin, musiikin ja kuvataiteiden kautta (Kulttuurin matkailullinen 
tuotteistaminen. Toimintaohjelma 2009-2013 -väliraportti. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23).. Tässä selvityksessä tarkasteltujen hank-

Kulttuurimatkailun ESR-rahoituksen jakautuminen taiteen 
ja kulttuurin aloittain, yhteensä 5,1 M€ (N=16) 

Monialainen: 48 %
(2,5 M€)

Museot ja muut keskukset: 
1% 
(69 000 €)

Paikall isuus ja elämäntapa: 
11 % 
(557 700 €)

Tapahtumat: (821 000 €)
16 %

Käsityö: 16%

(789 000 €)

Musiikki: 8 % 
(382 000 €)

Kulttuurimatkailun EAKR-rahoituksen jakautuminen taiteen 
ja kulttuurin aloittain, yhteensä 25,3 M€ (N=67) 

Monialainen: 4% 
(1,1 M€)

Museot ja muut keskukset 
(4,3 M€)
17 %

Paikall isuus ja 
elämäntapa: 6% 

(1,6 M€)

Kulttuuritalot ja tekemisen 
ti lat: 7% (1,8 M€)

Tapahtuma: 10 %
(2,5 M€)

Käsityö: 4 % 
(922 000 €)

Elokuva ja TV: 3 %
(913 000 €)

Kulttuuperintö ja kulttuuriympäristö: 
48 % 
(12,1 M€)

Muu: 1 %
(169 000 €)
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keiden joukosta ei kuitenkaan löytynyt selkeästi arkkitehtuuriin liittyvää kulttuurimatkai-
lun kehittämishanketta. Kulttuuriperintö- ja ympäristöhankkeet sekä joissain tapauksissa 
kulttuuritaloihin ja tekemisen tiloihin liittyvät hankkeet kohdistuvat myös arkkitehtuu-
riin, kun kohteita kunnostetaan matkailulliseen tarkoitukseen.  Pääpaino näissäkin on 
kuitenkin kulttuuriperinnöllä, ei arkkitehtuurilla. Myöskään arkkitehtonisiin kävelyihin 
tai yleisemmin kiertoajeluihin liittyviä kehittämishankkeita (esimerkiksi tuotekehitystä) ei 
löytynyt, lukuun ottamatta muutamaan matkailutiehanketta, jossa alueen kulttuuria koo-
taan yhteen kokonaisuudeksi tai paketiksi.

Kuviossa 21 esitellään kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelu kehittämisaloittain:

 Kuvio 21. Kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelu kehittämisaloittain

Kehittämisaloittain kulttuurimatkailuhankkeet voidaan luokitella kuvion 21 mukaisiin 
toimiin. Hankkeet voivat liittyä tuotteen ja palveluiden kehittämiseen, myynnin ja mark-
kinoinnin edistämiseen sekä sähköiseen näkyvyyteen perinteisissä ja sosiaalisissa medioissa. 
Osa on ns. tukitoimia, kuten osaamisen vahvistaminen sekä infrastruktuurin parantami-
nen ja investoinnit (mm. tilojen rakentaminen ja kunnostaminen) sekä verkostoituminen 
ja alueellinen yhteistyö, joilla luodaan kulttuurimatkailulle edellytyksiä. Lisäksi on hank-
keita, joissa kulttuurimatkailua kehitetään kokonaisuutena ja joista on mahdotonta löytää 
yhtä eniten esille nousevaa kehittämisalaa tai -toimea. 

ESR- rahoitusta on eniten varattu tuotteen ja palveluiden (31 %) ja osaamisen kehit-
tämishankkeille (28 %). Yli puolet kulttuurimatkailun EAKR -rahoituksesta kohdentuu 
infrastruktuuri- ja investointihankkeisiin. Lisäksi varsin paljon rahoitusta on varattu ver-
kostoitumis- ja aluekehityshankkeille (18 %). EAKR -varoin rahoitetaan myös markki-
nointiin ensisijaisesti keskittyviä hankkeita, joista puolet keskittyy sähköisen markkinoin-
nin ja näkyvyyden kehittämiseen (kuviot 22 ja 23).
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Kuvio 22. Kulttuurimatkailun ESR-rahoitus kehittämisaloittain (tilanne 12/2010)

Kuvio 23. Kulttuurimatkailun EAKR-rahoitus kehittämisaloittain (tilanne 12/2010)

EU:n rakennerahastokaudella 2000–2006 kulttuurimatkailu käsitettiin monella tapaa 
vaihdellen toimijoittain ja alueellisesti. Kulttuurimatkailuhankkeiden sisällöt vaihtelivat 
suuresti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja rakennusten kunnostamisesta 
ja saneerauksesta informaatioteknologian hyödyntämiseen matkailussa. Lisäksi kulttuu-
rimatkailuhankkeiden avulla pyrittiin parantamaan myös alueiden harrastus- ja virkistys-
mahdollisuuksia.9  

Edellisellä kaudella kulttuurimatkailun hankerahoitusta käytettiin pitkälti infrastruk-
tuuriin, yleiseen alueen ja toiminnan kehittämiseen, koulutukseen ja osaamiseen sekä 
yhteistyöhön ja verkostoitumisen edistämiseen. Vaikka joissakin hankkeissa kehitettiin 
tuotteita sekä kulttuurimatkailupaketteja ja -palveluita, segmentointi ja kohderyhmäajat-
telu kuitenkin usein puuttuivat. Suuntaa-antavasti voidaan todeta, että kaudella 2007–
2013 kulttuurimatkailuhankkeiden lähtökohtana näyttäisi olevan aiempaa enemmän asia-
kaslähtöisyyttä. Muutosta kohti kulttuurimatkailun liiketoimintaa on tapahtunut tuotteen 
ja palveluiden sekä markkinoinnin kehittämishankkeiden muodossa.10  Edelleen kuitenkin 
eniten rahoitusta käytetään alkuvaiheen toimiin, kuten infrastruktuuriin, verkostoitumi-
seen ja osaamisen kehittämiseen.

Kulttuurimatkailun ESR-rahoituksen jakautuminen kehittämisaloittain yhteensä 5,1 M€ (N=16) 

Tuotteen ja palveluiden 
kehittäminen : 31 %

(1,6 M€ )

Yrityshautomo: 12% 

(623 000  €)Osaaminen: 28%
(1

,

4 M€ )

Verkostoituminen: 6 %
(308 000 €)

Markkinointi: 2 %
(69 000 €)

Monta kehittämisalaa:
21 %

 (1,1 M€ )

Kulttuurimatkailun EAKR-rahoituksen jakautuminen kehittämisaloittain yhteensä 25,3 M€ (N=67) 

Tuotteen ja palveluiden 
kehittäminen : 12 %

(3,1 M€ )

Osaaminen: 3 %
(750 000 €)

Verkostoituminen: 18 %
(4,4 M€ )

Infrastruktuuri ja 
investoinnit: 51% 

(13,0 M€)

Markkinointi: 5 %
(1,3 M€ )

Markkinointi ja 
sähköinen näkyvyys: 1%

 (336 000 €)

Monta kehittämisalaa:
10 % 

(2,5 M€ )

9	Lämsä,	Mari	2008.	Kulttuurimatkailu.	Hankkeiden	avulla	kulttuurimatkailutuotteita.	Julkaisematon	raportti/OPM
10	Lämsä,	Mari	2008.	Kulttuurimatkailu.	Hankkeiden	avulla	kulttuurimatkailutuotteita.	Julkaisematon	raportti/OPM		
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Kiinnostava kysymys kulttuurimatkailuhankkeiden, kuten myös kaikkien hankkeiden 
kohdalla on, mitä hankkeilla todella kehitetään. Mari Lämsän11 mukaan viime kauden 
kulttuurimatkailuhankkeilla kehitettävät kohteet palvelivat todellisuudessa lähinnä alueen 
asukkaita ja lisäsivät paikallista palvelutarjontaa. Tämän selvityksen tietojen perusteella ei 
ole mahdollista tarkastella nyt käynnissä olevien hankkeiden todellisuutta, Tämä edellyttäisi 
hankekuvausten lähempää tarkastelua ja tarkentavaa kyselyä toimijoille. Kuluvan hankekau-
den loppupuolella olisi kuitenkin mahdollista saada vertailukelpoista tietoa kulttuurimatkai-
lun hanketoiminnan pidemmästä kehityksestä tulevaisuuden kehittämissuuntia varten.

3.3.3 Kulttuurin hyvinvointihankkeet

Kulttuurin hyvinvointihankkeiksi voidaan määritellä hankkeet, joissa 1) kulttuuri edistää 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä, arjen luovia toimintoja tai ympäristöjä, 2) joissa kulttuuri toi-
mii osana sosiaali- ja terveyssektoria ja joissa kulttuuri toimii terveyden edistäjänä sekä 3) 
hankkeet, joissa työhyvinvointia edistetään kulttuurin keinoin. Määrittely pohjaa opetus- 
ja kulttuuriministeriön Kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishankkeen puitteissa 
tehtyihin määrittelyihin12, ja näitä määritelmiä on käytetty myös tässä selvityksessä.

Kulttuurin hyvinvointihankkeita löydettiin hankeaineistosta rakennerahastokauden 
yhteensä 36 kappaletta, joiden yhteenlaskettu varattu kokonaisrahoitus oli noin 20,7 mil-
joonaa euroa. Kuvion 24 mukaisesti kulttuurinhyvinvointihankkeita toteutettiin kymme-
nellä alueella sekä ESR:n valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta. Kesäkuussa 2010 
kulttuurin hyvinvointihankkeille ei ollut varattu rahoitusta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjan-
maalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla eikä Kaakkois-Suomessa. 

 
Kuvio 24. Kulttuurin hyvinvointihankkeiden kokonaisrahoitus (tilanne 12/2010)

Noin puolet kulttuurin hyvinvointihankkeiden rahoituksesta (12,4 M €) tulee ESR:n 
valtakunnallisista kehittämisohjelmista: Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana, 
Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen ja Avoimissa oppimisympäristöissä aktii-
viseksi kansalaiseksi(15 hanketta). Alueellisista ESR-ohjelmista rahoitetaan 14 hanketta, 

11Lämsä,	Mari	2008.	Kulttuurimatkailu.	Hankkeiden	avulla	kulttuurimatkailutuotteita.	Julkaisematon	raportti/OPM
12	Katso	lisää	esim.	http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/
hyvinvointi/index.html

Kulttuurin ja hyvinvoinninrahoitus EU:n rakennerahastoista 
2007-2013 yhteensä 20,7 M€. Tilanne 12/2010
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joiden varattu rahoitus on noin 6,2 miljoonaa euroa. EAKR-varoin rahoitetaan seitsemää 
kulttuurin hyvinvointihanketta, yhteensä noin 2 miljoonalla eurolla.

Useat ESR- ja EAKR-varoin rahoitetuista kulttuurin hyvinvointihankkeista pyrkivät 
edistämään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin. Joukosta löytyy 
kuitenkin myös sosiaali- ja terveyssektorille sijoittuvia hankkeita sekä työhyvinvointihank-
keita. Esimerkiksi Lysti - Luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeessa (S10226) 
kehitetään hoitohenkilökunnan osaamista luovan toiminnan menetelmistä, jotta kulttuuria, 
taidetta ja luovuutta voidaan käyttää paremmin hyödyksi hoitotyössä. Art goes work –hank-
keessa (S11413) puolestaan kehitetään luovien menetelmien ja taiteen malleja, joiden avulla 
taiteen ja kulttuurin menetelmiä voidaan käyttää hyödyksi työelämässä ja työntekijöiden 
hyvinvoinnissa. Hankkeiden luokitteleminen juuri hyvinvointihankkeiksi ei kuitenkaan ole 
itsestään selvää, sillä esimerkiksi edellä mainittu Art goes work -hanke on kehittää myös luo-
vaa taloutta ja kulttuuriyrittäjyyttä, sillä taitelijoille syntyy uusia työllistymismahdollisuuksia. 

3.3.4 Yleiset kulttuurihankkeet

Yleisiksi kulttuurihankkeiksi luokiteltiin tässä selvityksessä projektit, joissa säilytetään ja 
kunnostetaan kulttuuriperintöä sekä kulttuuriympäristöä sekä kehitetään niihin liittyvää 
osaamista ilman selkeitä luovan talouden tai kulttuurimatkailun päämääriä. Lisäksi yleisiin 
kulttuurihankkeisiin kuuluvat kulttuuriperinnön digitointihankkeet, kirjastojen toimin-
nan kehittämishankkeet sekä muut yleiset kulttuurihankkeet, kuten kultturitaloihin ja 
muihin kulttuurin tekemisen tiloihin liittyvät hankkeet (esimerkiksi saamelaiskulttuuri-
keskus) kulttuurin saavutettavuuteen sekä lastenkulttuuriin liittyvät hankkeet ja arkki-
tehtuurikilpailu (kulttuuriympäristö). Kuviossa 25 nähdään yleisten kulttuurihankkeiden 
jakautuminen ELY-alueittain.

Kuvio 25. Yleisten kulttuurihankkeiden kokonaisrahoitus ELY-alueittain (tilanne 12/2010)

11Lämsä,	Mari	2008.	Kulttuurimatkailu.	Hankkeiden	avulla	kulttuurimatkailutuotteita.	Julkaisematon	raportti/OPM
12	Katso	lisää	esim.	http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/
hyvinvointi/index.html

Yleisten kulttuurihankkeiden rahoitus EU:n 

rakennerahastoista 2007-2013 yhteensä n. 35,8 M€
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Yleisten kulttuurihankkeiden rahoitus on keskittynyt suurimmaksi osin Itä- ja Pohjois-
Suomeen: Lappiin, Kaakkois-Suomeen Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Pohjois-Pohjan-
maalle. Lainkaan yleisiä kulttuurihankkeita ei tarkasteluhetkellä oltu toteutettu Pohjois-
Savossa tai Varsinais-Suomessa. Kulttuurihankkeita rahoitetaan Lapissa huomattavasti 
enemmän kuin muilla alueilla. Valtaosa Lapin rahoituksesta on EAKR-rahoitusta, mikä 
yleisten kulttuurihankkeiden kohdalla tarkoittaa usein infrastruktuurihankkeita. Infra-
struktuuria kehittävät hankkeet, esimerkiksi kulttuuriperinnön entisöinti ja historiallisesti 
arvokkaiden rakennusten kunnostaminen tarvitsevat paljon rahoitusta, mikä osaltaan 
selittää Lapin suurta rahoitusosuutta.

Yleiset kulttuurihankkeet voidaan jaotella samoin kuin muutkin hankkeet kulttuurin 
aloittain sekä kehittämisalan mukaan. Kuviossa 25 esitellään luokittelu kulttuurin aloit-
tain ja sen jälkeen ESR-hankkeiden EAKR-hankkeiden jakautuminen luokittelun mukaan 
(kuvioit 26 ja 27). 

Kuvio 26. Yleisten kulttuurihankkeiden luokittelu kulttuurin aloittain

Kuvio 27. Yleisten kulttuurihankkeiden ESR-rahoitus kulttuurin aloittain (tilanne 12/2010)
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Yleisten kulttuurihankkeiden ESR-rahoituksen 
jakautuminen kulttuurin aloittain, yhteensä n. 12,2 M€  

(n=18)     

Kulttuuriperintö ja 
kulttuuriympäristö: 

31 % 
(3,8 M€)

Museot ja muut keskukset 
21 % 

(2,5 M€)

Kirjastot: 
46 %

(5,6 M€)

Musiikki: 
1% 

(137 000 €)

Muut 1%
(107 000 €) 
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Kuvio 28. Yleisten kulttuurihankkeiden EAKR-rahoitus kulttuurin aloittain (tilanne 12/2010)

Lisäksi kuten muutkin hankkeet, yleiset kulttuurihankkeet voidaan luokitella kehittä-
misaloittain: 

Kuvio 29. Yleisten kulttuurihankkeiden luokittelu kehittämisaloittain

Yleisten kulttuurihankkeiden EAKR-rahoituksen 
jakautuminen kulttuurin aloittain, yhteensä n. 23,6 M€  

(n=41)      

Kulttuuriperintö ja 
kulttuuriympäristö: 

34 % 
(8,1 M€)

Kulttuuritalot ja 
tekemisen ti lat: 

59 % 
(13,7 M€)

Museot ja muut 
keskukset: 3 % 
(678 000 €)

Muut: 4% (967 700 €)

Kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja 

digitointi

Infrastruktuuri ja 
investointi

Osaaminen ja tieto

Yleinen kulttuuri

Verkostoituminen
Monta 

kehittämistoimea



36

Kuvioissa 30 ja 31 nähdään yleisten kulttuurihankkeiden rahoituksen jakautuminen 
kehittämisalojen mukaan.

Kuvio 30. Yleisten kulttuurihankkeiden ESR-rahoituksen jakautuminen kehittämisalojen mukaan

Kuvio 31. Yleisten kulttuurihankkeiden EAKR -rahoituksen jakautuminen kehittämisalojen mukaan

Yleisten kulttuurihankkeiden ESR-rahoituksen 
jakautuminen kehittämistoimen mukaan, yhteensä n. 12,2 M€ 

(n= 18)     

Kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja 
digitointi: 19%
(2,3 €)

Infrastruktuuri ja 
investointi: 14% 

(1,7 M€)

Osaaminen ja tieto: 
67% 
(8,1 M€)

Yleisten kulttuurihankkeiden EAKR-rahoituksen 
jakautuminen kehittämistoimen mukaan, yhteensä n. 23,6 M€ 

 (n= 41)      

Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 
digitointi 2%

 (446 000€)

Infrastruktuuri ja 
investointi: 85%

(20,1 M€)

Verkostoituminen: 
2%

(431 000 €)

Osaaminen ja tieto: 
11% (2,6 M€)

Monta 
kehittämistoimea: 0% 

(65 000 €)
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4 Lopuksi

Yllä oleva selvitys Euroopan unionin rakennerahastojen rahoituksesta kulttuurille luo 
suuntaa-antavan kuvan siitä, millaisia kulttuuriaiheisia hankkeita Suomessa kaudella 
2007–2013 oli vuoden 2010 loppuun mennessä toteutettu tai käynnissä. Kulttuurihank-
keiden luokittelun tulkinnanvaraisuudesta, mutta myös tietojärjestelmiin liittyvän ongel-
mallisuudesta johtuen kuva kulttuuriin ja luovaan talouteen liittyvistä kehittämistoimista 
voi olla puutteellinen. 

Erityisesti hankkeiden luokittelu tiettyihin kategorioihin on hyvin tulkinnanvaraista. 
Aineistona käytettyjä lyhyitä tiivistelmiä hankkeen toteutuksesta määrittelevät suuresti 
hankkeiden kriteerit ja todennäköisesti esimerkiksi verkostoitumista korostetaan hanke-
kuvauksissa vaikka varsinaista verkostoitumistoiminnan käytännön toteutusta ei ole vielä 
mietitty, tai ainakaan kirjoitettu hankekuvaukseen. Näin ollen hanketoiminnan ydin jää 
vain hankekuvauksen perusteella epäselväksi.

Selvityksessä alueellisen tarkastelun yksiköksi valittiin ELY-alue, joiden mukaisesti maa-
kuntien liittoja yhdistettiin, silloin kun rahoitus myönnettiin maakunnan liitosta. Näin 
tarkasteltuna kuitenkin oletetaan, että rahoitus jakautuu koko ELY-alueelle, vaikka todel-
lisuudessa hankkeet voivat kehittää kulttuuritoimintaa ja luovaa taloutta varsin paikalli-
sesti, esimerkiksi tietyssä kaupungissa tai kunnassa. Toisaalta monien hankkeiden toiminta 
myös ylittää ELY-alueiden (ja maakuntien) rajat. Myöskään valtakunnallisten ESR-kehit-
tämisohjelmien kautta myönnetty rahoitus (29,9 M€), joka muodostaa suhteellisen suu-
ren osuus kulttuurin rahoituksesta, ei taivu alueelliseen tarkasteluun. Yksityiskohtaisempi 
ja tarkempi alueellisen tarkastelu vaatisi hanketoimijan ja hankekuvauksen katsomista eri-
tyisesti alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kaikkien kulttuuriaiheisten hankkeiden 
ottaminen mukaan näin tarkkaan selvitykseen olisi varmasti liian työlästä, mutta hankkei-
den todellista alueellista vaikuttavuutta voisi kuitenkin selvittää esimerkinomaisesti yhden 
tai muutaman alueen kohdalla.

Erityisesti ESR-hankkeiden, mutta myös EAKR-hankkeiden tavoitteena on työllisyyden 
parantaminen työpaikkojen luomalla ja uusien yritysten syntymistä tukemalla. Yksi hank-
keiden onnistumista mittaava indikaattoritieto onkin hankkeen kautta syntyneiden uusien 
työpaikkojen ja yritysten määrä. Kulttuuriaiheisten hankkeiden työllisyysvaikutukset 
olisivatkin olleet kiinnostava tieto, mutta hankekauden ollessa kesken indikaattoritiedon 
hyödyntäminen tiedon tuottamisessa ei kuitenkaan ollut mahdollista. Monissa hankkeissa 
työpaikoista ja uusista yrityksistä ei oltu vielä raportoitu, joten saatavilla olivat tiedot eivät 
olisi antaneet riittävää kuvaa kokonaisuudesta. Myöskin tiedot hankkeisiin osallistujista 
olivat epämääräisiä, sillä monessa hankkeessa osallistujatavoitetta ei oltu kirjattu ollen-
kaan, vaikka raportoituja osallistujia kuitenkin oli. Kulttuurihankkeiden työllisyysvaiku-
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tusten selvittäminen lienee hyödyllisintä tehdä vasta hankekauden lopussa, jolloin hanke-
toteuttajat ovat päivittäneet työllisyyttä ja yrittäjyyttä mittaavat indikaattoritiedot.

Selvityksestä puuttuu myös hankkeiden tarkastelu toimintalinjoittain, mikä antaisi tie-
toa toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista. Tämä tarkastelu on varsin helppo toteuttaa, 
sillä rahoituksen toimintalinja löytyy aineistosta. Tarkastelu kannattaisi tehdä suuralueit-
tain ja huomioida mahdollisesti suuraluiden omat painotukset.



39

OSA II

Kulttuuri Manner-Suomen maaseudun  
kehittämisohjelmassa kaudella 2007–2013



40

1 Selvityksen tausta ja tavoitteet
Euroopan unionin maaseutuohjelma eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra-
hasto on yksi kanava rahoittaa maaseudun kulttuuritoiminnan kehittämistä. Tässä työssä 
selvitetään, millaisiin kulttuurin kehittämishankkeisiin maaseuturahaston rahaa on Suo-
messa käytetty. Suomessa rahat kanavoidaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman kautta ja ohjelmakaudelle 2007–2013 Suomeen on laadittu yksi kansallinen maa-
seudun kehittämisstrategia, jota toteuttavat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun 
kehittämisohjelmat. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa Suomen maaseudun kehittämis-
strategiasta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.13  

Suomen käytettäväksi osoitetut maaseutuohjelman varat ovat kaudella 2007–2013 
yhteensä 2 155 miljoonaa euroa. Kehittämisstrategiassa summa esitetään jaettavaksi Man-
ner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien kesken siten, että Manner-
Suomen osuus on 2 137 miljoonaa euroa. EU-rahoitusosuuden lisäksi ohjelman rahoitus 
koostuu kansallisesta rahoitusosuudesta, joka voi sisältää valtion ja kuntien rahoitusta. 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman julkisen rahoituksen alustava kokonais-
määrä on 6 766 milj. euroa. Lisäksi yksityisen rahoituksen määräksi arvioidaan 1 051 
milj. euroa, jolloin ohjelman kokonaiskustannukset ovat 7 817 milj. euroa.14 

Selvityksessä maaseudun kulttuurihankkeita tarkastellaan alueellisesti sen mukaan, mille 
ELY-alueelle (Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus) niiden toiminta kohdentuu. Alu-
eellisen tarkastelun lisäksi  hankkeet on luokiteltu temaattisesti sen mukaan, mihin niiden 
kehittämistoimet kohdistuvat. Näitä teemoja ovat 1) luova talous ja kulttuuriyrittäjyys, 2) 
kulttuurimatkailu, 3) kulttuurin hyvinvointi tai 4) yleinen kulttuuri. Neljän pääteeman 
lisäksi osa hankkeista on monialaisia hankkeita, joissa kulttuuri ilmenee ja kulttuuritoi-
mintaa kehitetään osana muita toimialoja, mutta näitä hankkeita ei käsitellä tässä selvityk-
sessä tarkemmin.

13	www.maaseutu.fi	
14	www.maaseutu.fi
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2 Aineisto ja menetelmät
Aineisto

Tarkastelun aineisto koostuu maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston tieto-
järjestelmissä (Hanke2007) lokakuussa 2010 olleista hankkeista. Aineiston perustana on 
tietopalvelukeskuksen raportti toimintalinjojen 3 ja 4 (Leader) kehittämis- koulutushank-
keista. Raportissa oli yhteensä 1780 hanketta. Hankkeiden kuvaukset on tarkistettu Maa-
seutuviraston www-sivuilla olleista hankelistauksista15. Lisäksi museo- ja kulttuuriperintö-
hankkeiden tunnistamisessa määrittelyssä on käytetty apuna Museoviraston ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön paikallismuseoiden kehittämishanketta varten tekemää katsausta. 

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta saatu raportti (hankemassa) 
sisältää kaikkia toimintalinjojen 3 ja 4 (Leaderin) yhteisöille tarkoitettuja hankemuotoja, 
joita ovat yleishyödyllinen kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke sekä elin-
keinojen kehittämishanke. Maaseutuohjelman varoilla rahoitettuja koulutus- ja tiedonväli-
tyshankkeita tai kehittämisohjelmasta myönnettävää rahoitusta maaseudun pienyrityksille, 
raportissa ei sen sijaan ole mukana. 

Tarkastelussa käytetään kuhunkin hankkeeseen sidottuakokonaisrahoitusta, joka koos-
tuu julkisesta (EU, valtio, kunnat, muu julkinen sektori) sekä yksityisestä rahoituksesta. 
Sidotut rahamäärät kertovat tilanteen vuoden 2010 lopussa.  

Menetelmät

Hankeaineistosta tunnistettiin kulttuuriaiheiset hankkeet nimen sekä hankkeen lyhyen 
tiivistelmän perusteella. Joidenkin hankkeiden luokittelua kulttuurihankkeiksi tukee 
myös toteuttaja (esimerkiksi selkeästi kulttuuriyhdistys). Joidenkin hankkeiden kohdalla 
toiminnan luonne on tarkistettu hankkeen www-sivuilta. Olennaista kulttuurihankkeeksi 
luokiteltavassa projektissa on sen selvä yhteys taide- tai kulttuurialaan siten, että ala on 
joko toimijana tai toiminnan kohteena, tai kulttuurilla on merkittävä osuus hankkeen 
toteutuksessa. Kulttuuriaiheisiksi tunnistetut hankkeet luokiteltiin edelleen temaattisesti 
taulukon 1 mukaisesti, jokainen hanke vain yhteen luokkaan.

15	www.mavi.fi	
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Taulukko 4.  Kulttuurihankkeiden temaattinen luokittelu

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys • Hankkeet, joissa aloitetaan, kehitetään ja kasvatetaan 

luovien alojen ja kulttuurin liiketoimintaa ja yrittäjyyttä 

sekä kehitetään tuotteita tai palveluita sekä yrityksiä. 

Hankkeet, joissa luodaan toimintaedellytysiä luovalle 

taloudelle alueella esimerkiksi verkostoituen ja 

yhteistyöllä.

Kulttuurimatkailu • Hankkeet joissa kehitetään kulttuurimatkailun 

edellytyksiä, osaamista, toimintaympäristöä tai 

matkailullisia tuotteita ja palveluita. 

• Kulttuurihankkeet, joissa tehdään yhteistyötä 

matkailusektorin (esimerkiksi käsi- ja taideteollisuus sekä 

matkailu) kanssa ja matkailuhankkeet, joissa on selkeitä 

kulttuurisia elementtejä mukana. 

• Luovan talouden hankkeet, jos niissä on selkeitä 

matkailuun liittyviä toimia.

Kulttuuri ja hyvinvointi • Hankkeet joissa kulttuuri edistää osallisuutta, 

yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja arjen luovia toimintoja. 

• Hankkeet, joissa kulttuuri toimii osana sosiaali- ja 

terveyssektoria ja terveyden edistäjänä sekä hankkeet, 

joissa edistetään työhyvinvointia kulttuurin keinoin.

Yleinen kulttuuri • Hankkeet, joissa säilytetään, välitetään ja kunnostetaan 

kulttuuriperintöä sekä kulttuuriympäristöjä ja kehitetään 

niihin liittyvää osaamista ilman selkeitä luovan talouden 

tai kulttuurimatkailun päämääriä. 

• Hankkeet joissa järjestetään kulttuuritoimintaa tai 

kehitetään sen edellytyksiä ilman matkailullisia tai 

taloudellisia tavoitteita. 

Monialaiset hankkeet • Hankkeet, joissa kulttuuria kehitetään välillisesti tai osana 

muun toimialan kehittämistä.

Maaseudun kehittämishankkeissa monialaisia hankkeita ovat esimerkiksi sellaiset kylä-
talojen kehittämiset (ja kunnostukset), joissa kulttuuritoiminta on  hyötyjänä tai käsityön 
ja kädentaitojen kehittäminen osana paikallista matkailuverkostoa. Monialaisia hankkeita 
käsitellään tässä selvityksessä lyhyesti, mutta niitä ei luokitella tarkemmin eikä niitä ole 
laskettu mukaan rahoitussummiin, sillä kesken hankkeen ei ole mahdollista tietää, kuinka 
suuri osuus rahoituksesta lopulta kohdentuu kulttuurille. Monialaiset hankkeet kuitenkin 
osoittavat, että kulttuuria ei ole mahdollista löytää vain omissa hankkeissaan, vaan on 
osana myös muuta toimintaa.

Kulttuurihankkeiden temaattinen tunnistaminen hankemassasta lyhyiden hankehake-
musta varten tehtyjen kuvausten perusteella on varsin tulkinnanvaraista. Osa hankkeista 
voisi hyvin kuulua useampaankin yllä mainittuun teemaan, joten painotuserot korostuvat 
luokittelussa. Näin ollen selvityksen tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. 
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3 Tulokset: Kulttuurin ja luovan talouden 
kehittäminen maaseudulla

Kulttuuriaiheisia maaseutu-hankkeita tunnistettiin hankeaineistosta (n=1780) yhteensä 
498 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu varattu julkinen (EU, valtio, kunnat, muu julki-
nen sektori) ja yksityinen rahoitus oli lokakuun 2010 lopussa noin 32 764 000 miljoonaa 
euroa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kulttuurihankkei-
den keskikoko on noin 66 000 euroa. Verrattuna esimerkiksi Euroopan unionin rakenne-
rahastoista rahoitettuihin kulttuurihankkeisiin, maaseutuhankkeet ovat varsin pieniä. 

Hankkeiden rahallinen suuruus ei kuitenkaan suoraan kerro hanketoiminnan vai-
kuttavuudesta, ja pienemmän budjetin hankkeilla voikin olla paikallisesti merkittäviä 
vaikutuksia. Esimerkiksi toimintalinja 4:n hankkeiden rahoitus jaetaan 55 paikallisen 
Leader-toimintaryhmän kautta ja näin ollen rahoituksen ja kehittämistoimien tavoitteet 
määritellään hyvin paikallisesti. Leader-toiminta on paikallista ja omaehtoista vaikutta-
mista, ja sen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseu-
tuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Leader-
toimintaryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä 
yritystukia. Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden 
toteuttamisessa.16  

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankkeisiin voi hakea rahoitusta 
joko alueen ELY-keskuksesta tai paikalliselta toimintaryhmältä. Kaikki rahoituspäätökset 
tehdään ELY-keskuksissa. Toimintaryhmän  kiintiöstä rahoitettavien hankkeiden osalta, 
toimintaryhmä tekee ELY-keskukselle esityksen toteutettavista hankkeista, jotka toimin-
taryhmän hallitus on valinnut toteutettavaksi. Alueellinen ELY-keskus tekee päätöksen 
laillisuusharkinnan jälkeen.  

3.1	Maaseudun	kulttuuri-hankkeet	ELY-alueittain

Kulttuurihankkeiden alueellisessa tarkastelussa käytetään ELY-keskusten toiminta-aluetta 
eli ELY-aluetta. ELY-alueita on Suomessa 15: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme, 
Kaakkois-Suomi (kattaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson), Kainuu. Keski-Suomi, Lappi, 
Pirkanmaa, Pohjanmaa (kattaa myös Keski-Pohjanmaan), Pohjois-Karjala, Pohjois-Poh-
janmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeet on kohdennettu 
alueille rahoittavan viranomaisen eli ELY-keskuksen mukaan. Seuraavasta taulukosta 
nähdään rahoituksen ja hankkeiden jakautuminen alueittain sekä hankkeiden keskikoot. 
Eniten rahoitusta on sidottu Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Kaakkois-Suomessa ja Etelä-

16	http://www.maaseutu.fi/fi/index/leader.html
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Savossa. Etelä-Pohjamaan hankkeet ovat myös keskikooltaan huomattavasti suurempia 
kuin muilla alueilla.

Vertailulukuna on prosenttiosuus koko ELY-alueen rahoituskehyksestä (v. 2007–
2010). Vertailu kertoo millä alueilla on käytetty suhteellisesti eniten rahoitusta kult-
tuurihankkeisiin. 

Taulukko 5. Manner-Suomen maaseutuohjelman  kulttuurihanketoteuman tarkastelu alueittain ja suhteessa alueen koko 
rahoituskehykseen.  Rahoituskehysosuus on laskettu koko kauden sidotuista ja maksetuista hankkeista. Tilanne joulukuu 
2010. 

ELY-alue Rahoitus (€) Hankkeet 

(kpl)

Hankkeen 

keskikoko (€)

Osuus sidotusta 

rahoituskehyksestä %

Etelä-Pohjanmaa 4 492 900 45 99 800 12,1 %

Pohjanmaa 4 087 900 61 67 000 13,8 %

Satakunta 3 178 500 57 55 800 10,1 %

Pirkanmaa 2 750 200 48 57 300 9,4 %

Keski-Suomi 2 574 500 27 95 400 8,8 %

Pohjois-Karjala 2 298 000 37 62 100 8,3 %

Lappi 2 206 700 26 84 900 7,5 %

Varsinais-Suomi 2 095 000 36 58 200 10,2 %

Uusimaa 1 873 700 25 74 900 11,2 %

Pohjois-Pohjanmaa 1 711 400 32 53 500 4,3 %

Häme 1 543 000 32 48 200 4,1 %

Kainuu 1 511 400 21 72 000 6,6 %

Pohjois-Savo 887 700 18 49 300 3,4 %

Etelä-Savo 836 400 17 49 200 4,8 %

Kaakkois-Suomi 716 500 16 44 800 2,3 %

Yhteensä 32 763 800 498 65 800 7,7 %

3.2	Toimijat	maaseudun	kulttuurihankkeissa

Kulttuurihankkeiden toteuttajatahot kertovat maaseudun kehittämishankkeiden toimija-
kentästä. Valtaosa (69 %) kulttuurihankkeiden toteuttajista on yhdistyksiä. Yhdistykset 
ovat sekä pienempiä kylä-, kulttuuri- tai kotiseutuyhdistyksiä että valtakunnallisia yhdis-
tystoimijoita kuten Maaseudun sivistysliitto. Omana kokonaisuutenaan on mainittu 
yhdistysmuotoisena toimiva ProAgria (8 hanketta). Toiseksi suurin hanketoimijaryhmä 
ovat kunnat ja kaupungit (16 %) ja kolmanneksi suurimmat toimijat ovat oppilaitokset 
(18 hanketta) ja säätiöt (17 hanketta). Yritysten hallinnoimia hankkeita on viisi ja kaikki 
viisi yritystä olivat kaupunkien tai kuntien omistamia. Valtaosa hanketoimijoista on siis 
kolmannen tai julkisen sektorin paikallisia toimijoita. Kategoriassa muut olevat hanketoi-
mijat ovat seurakunnat (2 hanketta), matkailun kehittämistoimija (3 hanketta) sekä val-
tion viranomainen (3 hanketta).
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Kuvio 32.  Maaseudun hanketoimijat

3.3	Maaseudun	kulttuurihankkeiden	tarkastelu	teemoittain

Yleiset kulttuurihankkeet kohdentuvat useimmiten kulttuuriperinnön paikalliseen kunnosta-
miseen, tallentamiseen tai välittämiseen. Kulttuurin hyvinvointihankkeita rahoitetaan varsin 
vähän maaseudun kehittämisvaroista, tosin jotkin yleisiin kulttuurihankkeisiin luokitelluista 
hankkeista, esimerkiksi harrastustoiminnan tai tapahtumien järjestäminen, todennäköisesti 
osaltaan edistää maaseudun ja kylien yhteisöllisyyttä, mikä puolestaan voitaisiin käsittää 
osana hyvinvointia. Kuitenkin vain sellaiset hankkeet, joissa toimintaa ja kehittämistä perus-
tellaan selkeästi hyvinvoinnin saavuttamisella, on määritelty hyvinvointihankkeiksi.

 
Kuvio 33. Kulttuurihankkeiden rahoitus maaseutuohjelmasta teemoittain

Noin puolet (50 %) maaseudun kulttuurihankkeiden rahoituksesta kohdentuu kate-
gorian yleinen kulttuuri -hankkeille. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden sekä kult-
tuurimatkailun hankkeille kohdentuu noin 20 % rahoituksesta kummallekin ja kulttuu-
rin hyvinvointihankkeille 9 %. Kuhunkin teemaan sisältyvien hankkeiden keskikoko ja 
rahoitus esitellään alla olevassa taulukossa. Rahoitusmäärältään suurimat hankkeet ovat 
kulttuurimatkailu- tai kulttuurin hyvinvointihankkeita. Hieman yllättäen keskikooltaan 
pienimmät hankkeet olivat yleisiä kulttuurihankkeita. 

Hanketoimijat Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman kulttuurihankkeissa kaudella 2007–2013 (n=498)

Yhdistys 69 %
346 hanketta

Kunta 16 %
78 hanketta

Oppilaitos 4 %:18 hanketta
Säätiö 3 %: 17 hanketta

ProAgria 1 %: 8 hanketta
Seudull inen keh.toimija 2 % 8 hanketta

Osuuskunta 1 % 6 hanketta
Yritys1 % 5 hanketta

Museo 1 % 4 hanketta
Muu 2 % 8 hanketta

Kulttuurihankkeiden rahoitus Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmassa, 
yhteensä n. 33. M €, 498 hanketta 

Luova talous ja 
kulttuuriyrittäjyys; 
6 500 000; 20 % 

 

Yleinen kulttuuri; 
16 000 000; 50 % Kulttuurimatkailu; 

7 000 000; 21 % 

Kulttuuri ja hyvinvointi; 
2 800 000; 9 % 
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Taulukko 6. Kulttuurihankkeiden rahoitus teemoittain ja hankkeiden keskikoko

Teema Rahoitus (€) Hankkeet (kpl) Hankkeen keskikoko (€)

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys 6 452 200 93 68 600

Kulttuurimatkailu 7 037 300 87 80 900

Kulttuuri ja hyvinvointi 2 798 500 35 80 000

Yleinen kulttuuri 16 475 800 282 58 400

Yhteensä 32 763 800 498 65 800

Alla olevassa taulukossa nähdään vielä tarkemmin varatun kokonaishankerahoituksen 
(€) jakautuminen alueittain ja teemoittain: 

Taulukko 7. Manner-Suomen maaseutuohjelmasta kulttuurihankkeisiin sidotun kokonaisrahoituksen jakautuminen ELY-alueittan ja 
teemoittain euroina

ELY-alue Luova talous ja 

kulttuuriyrittäjyys

Kulttuuri-

matkailu

Kulttuuri ja 

hyvinvointi 

Yleinen 

kulttuuri 

Yhteensä 

Etelä-Pohjanmaa 547 500 403 000 488 300 3 054 000 4 492 800

Pohjanmaa 540 500 1 203 300 813 000 1 531 200 4 088 000

Satakunta 507 700 1 141 500 117 300 1 412 000 3 178 500

Pirkanmaa 722 900 571 700 0 1 455 600 2 750 200

Keski-Suomi 787 300 97 300 102 500 1 587 400 2 574 500

Pohjois-Karjala 746 700 26 300 399 000 1 126 000 2 298 000

Lappi 404 000 992 000 274 600 536 100 2 206 700

Varsinais-Suomi 259 700 544 000 180 600 1 110 700 2 095 000

Uusimaa 669 800 444 000 9 600 750 300 1 873 700

Pohjois-Pohjanmaa 455 200 531 800 186 200 538 200 1 711 400

Häme 221 300 176 800 0 1 144 900 1 543 000

Kainuu 261 800 519 600 0 730 100 1 511 500

Pohjois-Savo 200 800 23 900 5 600 657 300 887 600

Etelä-Savo 126 900 207 800 151 400 350 300 836 400

Kaakkois-Suomi 0 154 200 70 500 491 800 716 500

Yhteensä 6 452 100 7 037 300 2 798 500 16 475 800 32 763 800

Taulukko 8. Manner-Suomen maaseutuohjelmasta kulttuurihankkeisiin sidotun kokonaisrahoituksen jakautuminen  
ELY-alueittan ja teemoittain prosentteina

ELY-alue Luova talous ja 

kulttuuriyrittäjyys

Kulttuuri-

matkailu

Kulttuuri ja 

hyvinvointi 

Yleinen 

kulttuuri 

Etelä-Pohjanmaa 12 % 9 % 11 % 68 %

Pohjanmaa 13 % 29 % 20 % 37 %

Satakunta 16 % 36 % 4 % 44 %

Pirkanmaa 26 % 21 % 0 % 53 %

Keski-Suomi 31 % 4 % 4 % 62 %

Pohjois-Karjala 32 % 1 % 17 % 49 %

Lappi 18 % 45 % 12 % 24 %

Varsinais-Suomi 12 % 26 % 9 % 53 %

Uusimaa 36 % 24 % 1 % 40 %

Pohjois-Pohjanmaa 27 % 31 % 11 % 31 %

Häme 14 % 11 % 0 % 74 %

Kainuu 17 % 34 % 0 % 48 %

Pohjois-Savo 23 % 3 % 1 % 74 %

Etelä-Savo 15 % 25 % 18 % 42 %

Kaakkois-Suomi 0 % 22 % 10 % 69 %

Yhteensä koko maan rahoituksesta 20 % 21 % 9 % 50 %
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3.3.1 Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeet

Maaseudun luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet poikkeavat luonteeltaan 
esimerkiksi rakennerahastoista rahoitetuista luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
hankkeista17. Kulttuuriyrittäjyyshankkeita ei juurikaan ole ja luoviin aloihin liittyvä toi-
minta on pienimuotoisempaa. Maaseudulla luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
hankkeilla kartoitetaan toimintaympäristön ja alueen valmiuksia ja mahdollisuuksia luo-
valle liiketoiminnalle sopivaksi ja kunnostetaan infrastruktuuria ja tehdään investointeja 
sekä pyritään muodostamaan verkostoja pienten toimijoiden välillä. Myös tuotekehitys- ja 
uusia palvelu- ja tuotantomalleja kehittäviä hankkeita on löydettävissä. Tuotekehityshank-
keita kohdistuu erityisesti käsi- ja taideteollisuuteen.

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeita on tarkasteltu seuraavan jaottelun 
perusteella:

Kuvio 34. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden  hankkeiden luokittelu kehittämistoimen mukaan.

Usein luoviin aloihin luettavat liikunta- ja elämyspalvelut on rajattu kokonaan tarkas-
telun ulkopuolelle. Viestintä, media ja digitaalinen sisällöntuotanto viittaa viestinnän toi-
mialalla tehtävään digitaaliseen sisällöntuotantoon. Elokuva- ja TV- sekä pelialaan liittyvä 
sisällöntuotannon kehittäminen puolestaan kuuluu näiden toimialojen kategorioihin. 
Musiikin ala sisältää kaiken musiikin klassisesta populaariin, mutta selkeästi tapahtu-
miin liittyvät kehittämishankkeet, joissa musiikkitapahtumat ovat mukana, on luokiteltu 
tapahtuma-kategorian hankkeiksi. Käsityöhankkeet ovat uniikkituotteisiin keskittyviä ja 
muotoiluhankkeet teollista muotoilua. Esittäviä taiteita on käsitelty yhtenä kategoriana, 
joka pitää sisällään teatteriin, tanssiin ja sirkukseen liittyviä hankkeita. Teatterihankkeita 
kuitenkin rahoitetaan maaseudun kehittämisohjelmasta niin paljon, että ne esitetään kuvi-
ossa omana luokkana. 

17	Tämän	raportin	sivut	21–26.

Viestintä
media 

ja 
digitaalinen
sisällön-
tuotanto

Elokuva 
ja TV taiteet

- teatteri
- tanssi
- sirkus

Musiikki Muotoilu Peliala Kuvataide

Kulttuuri
-perintö 

Museot Paikallisuus 
ja kylä-
kulttuuri

Tapahtumat Kirjallisuus
ja kirjallinen 
kulttuuri

Kulttuurin 
tekemisen 
tila

Muut Monialaiset

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys

KäsityöEsittävät
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Alla olevassa kuviossa näkyy luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden koh-
distuminen eri taiteen ja kulttuurin aloille varatun kokonaisrahoituksen mukaan. Sivupal-
kissa kerrotaan myös hankemäärät.

 
Kuvio 35. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden luokittelun kehittämistoimen mukaan

Taiteen ja kulttuurin alan mukaan tehdyn jaottelun lisäksi hankkeet luokiteltiin kehit-
tämistoimen mukaan seuraavassa kuviossa näkyvän mukaisesti:

 
Kuvio 36. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet kehittämistoimen mukaan

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden rahoitus Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kulttuurin aloittain kaudella 

2007–2013, yhteensä  n. 6,5 M€ (hankemäärät  sivupalkissa, n=93) 

Kuvataide 1%
37 000 €

Museo 1%
88 000 €

Elokuva 2%
98 000 €

Muu/elämys 2%
118 000 €

Pelit 2%
142 000 €

Tanssilava 3% 165 €

Kirjal l isuus ja kirjal l inen kulttuuri 
3%

1666 000 €

Paikall isuus ja kyläkulttuuri 4% 
237€

Kulttuuriperintö 5%
299 000 €

Viestintä 5% 329 €

Musiikki 7% 458 000 €

Kulttuurin tekemisen ti la 9%
611 000 €

Teatteri 10%
636 000 €

Tapahtuma 11%
684 000 €

Käsityö 14%
874 000 €

Monialainen 23%
1,5 M€

Monialainen 18

Käsityö 11

Tapahtuma 15

Teatteri 10

Kulttuurin tekemisen ti la 6

Musiikki 7
Viestintä, media ja
sisällöntuotanto 4

Kulttuuriperintö 3
Paikall isuus ja
kyläkulttuuri 5

Kirjal l isuus ja kirjal l inen
kulttuuri 1
Pelit 1
Muu: elämyspalvelu 1;
tanssilava 2
Elokuva ja TV 4
Museo 2

Kuvataide 2

Muotoilu 1

Tuotekehitys, 
uusi palvelu- ja 
tuotantomalli 

Infrastuktuuri ja 
investoinnit 

Markkinointi 
Monta kehittämis-
toimea 

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet

Verkostoituminen 
ja aluekehitys

Osaaminen ja
tieto

Tapahtuman
järjestäminen
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Maaseudun kulttuurihankkeissa tuotekehitys-kategoriaan kuuluu myös uusien palvelu- 
ja tuotantomallien kehittäminen. Toisin kuin esimerkiksi rakennerahastohankkeissa yrit-
täjyyteen keskeisesti liittyviä hankkeita on vain muutama, joten ne on yhdistetty muihin 
kategorioihin.

Maaseudun luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tukitoimintaan voidaan lukea 
osaamisen kehittäminen, verkostoituminen ja aluekehitys (esiselvitykset) sekä infrastruk-
tuurin kehittäminen ja investoinnit. Osaamisen kehittäminen tarkoittaa alan tutkimusta 
ja koulutusta liittyen ammattitaitoon sekä liiketoimintaosaamiseen. Verkostoitumisella ja 
aluekehityksellä pyritään luomaan ja parantamaan luovan talouden toimintaedellytyksiä 
erilaisilla yhteistyönmuodoilla. Lisäksi yhtenä omana kehittämisalanaan on tapahtumien 
järjestäminen, sillä seitsemän hankkeen keskeisin tavoite ja toiminto oli tapahtuman 
järjestäminen. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet jakautuivat kehittämis-
aloittain seuraavasti:

 
Kuvio 37. Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeiden luokittelu kehittämistoimen mukaan

Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankerahoitus Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kehittämistoimen mukaan 2007-2013, 

yhteensä 6,5 M € (hankemäärät sivupalkissa, n=93) 

Osaaminen ja tieto; 
149 000; 2 %

Tapahtuman järjestäminen; 
198 000; 3 % 

Markkinointi; 
216 000; 3 %

Monta kehittämistoimea; 
904 000; 14 % 

Infrastruktuuri ja investoinnit; 
1 538 000; 24 % 

Verkostoituminen ja aluekehitys; 
1 574 000; 24 % 

Tuotekehitys, uusi palvelu 
tai tuotantomalli; 

1 875 000;  29 % 

Tuotekehitys, uusi palvelu tai tuotantomalli 22 

Verkostoituminen ja aluekehitys 26 

Infrastruktuuri ja investoinnit 20 

Monta kehittämistoimea 10 

Markkinointi 4  

Tapahtuman järjestäminen 7  

Osaaminen ja tieto 4  

3.3.2 Kulttuurimatkailun kehittämishankkeet 

Tässä tarkastelussa, kuten aiemmin tämän selvityksen ESR- ja EAKR - kulttuurimatkai-
luhankkeiden kuvauksen yhteydessä, sovelletaan Suomen matkailustrategian 2020 mää-
ritelmää kulttuurimatkailusta18 ja käytetään samoja rajauksia, joilla kulttuurimatkailua 
kehittävät hankkeet on valittu tarkasteltaviksi (ks. 3.5.2 kohta). 

18	1	Suomen	matkailustrategia	vuoteen	2020	&	Toimenpideohjelma	vuosille	2007-2013.	
KTM	21/2006	http://www.tem.fi/files/27053/Matkailustrategia_02610.pdf



50

Kulttuurimatkailuhankkeet voidaan luokitella niihin taiteen ja kulttuurin aloihin, joi-
hin kehittämistoimet kohdistuvat seuraavasti:

Kuva 38. Kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelu taiteen- ja kulttuurinaloittain

 
Kuvio 39. Kulttuurimatkailuhankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelmassa kulttuurin aloittain

Viestintä,
media ja 
digitaali-
nen sisäl-
lön-
tuotanto

Elokuva 
ja TV

Esittävät 
taiteet
- teatteri
- tanssi
- sirkus

Musiikki Käsityö Muotoilu

Museot 
ja muut 
keskukset

Kulttuurimatkailu 

Kulttuuri-
perintö

Peliala

Tapah-
tumat

Museot

Kuvataide

Paikalli-
suus
ja kylä-
kulttuuri

Muut Moni-
alaiset

Kirjalli-
suus ja 
kirjallinen 
kulttuuri

Kulttuurin
tekemi-
sen tila

Kulttuurimatkailuhankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelmassa kulttuurin 
aloittain 2007-2011, yhteensä n. 7 milj. euroa, (hankemäärä sivupalkissa, n=88

Elokuva ja TV; 
30 000;
 0 %

Kirjal l isuus ja kirjal l inen 
kulttuuri; 
18 000; 

0 %
Kulttuurintekemisen ti la;  

489 000; 
7 %

Kulttuuriperintö ; 
2 649 000; 

38 %

Käsityö; 
244 000; 

4 %

Monialainen; 
1 446 000; 

21 %

Museo; 
226 000; 

3 %

Musiikki;
 87 000; 

1 %

Paikall isuus ja kyläkulttuuri;
985 000;

14 %

Tapahtuma;
 656 000; 

9 %

Teatteri; 
207 000; 

3 %

Elokuva ja TV 1
Kirjal l isuus ja kirjal l inen kulttuuri 1
Kulttuurintekemisen ti la 3
Kulttuuriperintö 29
Käsityö 6
Monialainen 14
Museo 7
Musiikki 1
Paikall isuus ja kyläkulttuuri 14
Tapahtuma 9
Teatteri 3
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Kuvio 40. Kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelu kehittämistoimen mukaan

Alla näkyy kulttuurimatkailuhankkeiden jakautuminen kehittämistoimien mukaan, 
kun tarkastellaan hankkeille varattua kokonaisrahoitusta.

 
Kuvio 41. Kulttuurimatkailuhankkeiden luokittelun kehittämistoimen ja rahoituksen  mukaan

3.3.3 Kulttuurin hyvinvointihankkeet

Kulttuurin hyvinvointihankkeiksi voidaan määritellä hankkeet, joissa 1) kulttuuri edis-
tää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, arjen luovia toimintoja tai ympäristöjä, 2) joissa kulttuuri 
toimii osana sosiaali- ja terveyssektoria ja joissa kulttuuri toimii terveyden edistäjänä 
sekä 3) hankkeet, joissa työhyvinvointia edistetään kulttuurin keinoin. Määrittely pohjaa 
opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishankkeen 
puitteissa tehtyihin määrittelyihin19, ja näitä määritelmiä on käytetty myös maaseudun 
kulttuurihankkeiden tarkastelussa.

Tuotteen ja 

palveluiden 

kehittäminen

Osaaminen 

ja tieto

Markkinointi Monta
kehittämistoimea 

Kulttuurimatkailu

Verkostoituminen 
ja aluekehitys

Infrastruktuuri 
ja investoinnit

Tapahtuman
järjestäminen

Osaaminen 
ja tieto

Muu

Kulttuurimatkailuhankkeiden rahoitus Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta kehittämistoimen mukaan

2007–2013,  yhteensä  n. 7 M€ (hankemäärät sivupalkissa, n= 88)

Verkostoituminen 
ja aluekehitys 

25 % 
1 784 000 €  

Tuotekehitys, 
uusi palvelu-

tai tuotantomall i 
23 % 

1 617 000 € 

Monta 
kehittämistoimea 

20 % 
1 047 000 €

Infrastruktuuri ja 
investoinnit 

19 % 
1 314 000 €  

Markkinointi 
7 % 

476 000 €

Osaaminen 
ja tieto

3 %
226 000 €  

Muu 
3 %

128 000 €

Tapahtuman 
järjestäminen 

1 % 
85 000 €   

Verkostoituminen ja aluekehitys 22
Tuotekehitys,uusi palvelu- tai
tuotantomall i 21
Monta kehittämistoimea 14
Infrastruktuuri ja investoinnit 17

Markkinointi 3
Osaaminen ja tieto 4
Muu 3
Tapahtuman järjestäminen 3

19	Katso	lisää	esim.		
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/hyvinvointi/index.html

Lisäksi kulttuurimatkailuhankkeet luokiteltiin kehittämistoimien mukaan seuraavasti:
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Yhteensä kulttuurin hyvinvointihankkeita rahoitettiin 35 kappaletta noin 2,8 miljoo-
nalla eurolla.

Myös kulttuurin hyvinvointihankkeet luokiteltiin taiteen ja kulttuurin aloittain seuraa-
van kategorisoinnin mukaisesti:

 
Kuvio 42.Kulttuuri ja hyvinvointihankkeiden kehittämistoimet

Hankkeet jakautuivat edellä mainittuihin kategorioihin varatun kokonaisrahoituksen 
mukaan seuraavasti:

 
Kuvio 43. Kulttuurin hyvinvointihankkeiden hankerahoitus kulttuurinaloittain 

Kulttuurin hyvinvointihankkeiden kehittämisaloiksi voitiin määritellä 1) yhteisölli-
syyden ja osallisuuden, paikallisen identiteetin ja kyläkulttuurin edistäminen, 2) taide ja 
kulttuuri osana sosiaali- ja terveyssektoria sekä terveyden edistäjänä esimerkiksi laitoksissa 
sekä 3) työhyvinvoinnin edistäjänä. Kuten kuviossa näkyy maaseudun kulttuurin hyvi-
vointihankkeista puolet kohdistui yhteisöllisyyden, osallisuuden edistämiseen ja identiteet-
tityöhön, mutta myös sosiaali- ja terveyssektorin toimintaa sekä kulttuuria yhdistäviä ja 
terveyttä, esimerkiksi virikkeellisyyttä, edistäviä hankkeita löytyi. Sen sijana yhtään työhy-

Viestintä
media 

ja 
digitaalinen
sisällön-
tuotanto

Elokuva 
ja TV

taiteet
- teatteri
- tanssi
- sirkus

Musiikki Muotoilu Peliala Kuvataide

Kulttuuri
-perintö 

Museot Paikallisuus 
ja kylä-
kulttuuri

Tapahtumat Kirjallisuus
ja kirjallinen 
kulttuuri

Kulttuurin 
tekemisen 
tila

Muut Monialaiset

Kulttuuri ja hyvinvointi

KäsityöEsittävät

Kulttuurin hyvinvointihankkeiden rahoitus Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta kulttuurin aloittain kaudella 2007–2010 yhteensä n. 2,8 milj.  €  (hankemäärä n=35)

Tanssi; 36 000,00; 1 %
Kuvataide; 15 000; 1 %

Monialainen; 
1 084 000; 38 %

Teatteri; 523 000; 19 %

Käsityö; 
496 000; 18 %

Paikall isuus ja kyläkulttuuri; 
227 000; 8 %

Kulttuuriperintö; 
168 000; 6 %

Pelit; 80 000; 3 %
Muu: tanssilava; 70 000; 3 %

Tapahtuma; 57 000; 2 %

Elokuva; 40 000; 1 %

Tanssi 1 
Kuvataide 1
Monialainen 3
Teatteri 6 
Käsityö 4
Paikall isuus ja kyläkulttuuri 2
Kulttuuriperintö 2
Pelit 1
Muu: tanssilava 1
Tapahtuma 3
Elokuva 1
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vinvointihanketta ei löytynyt. Lisäksi mukana oli yksi hanke, jossa kulttuuriharrastustoi-
minnan järjestämistarvetta perusteltiin hyvinvoinnilla ja yksi kulttuuri- ja hyvinvointitoi-
minnan järjestämistä maaseudulle koskeva esiselvityshanke.

Kuvio 44. Kulttuurin hyvinvointihankkeiden hankerahoitus kehittämistoimen mukaan

3.3.4 Yleiset kulttuurihankkeet

Yleisiksi kulttuurihankkeiksi luokiteltiin tässä selvityksessä projektit, joissa säilytetään ja 
kunnostetaan kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä kehitetään niihin liittyvää 
osaamista ilman selkeitä luovan talouden, kulttuurimatkailun tai hyvinvoinnin päämää-
riä. Myös esimerkiksi maaseudun kulttuuriharrastuksia edistävät hankkeet ja tapahtuman 
järjestämiset ilman perustelua matkailun tai luovan talouden edistämisellä on luokiteltu 
yleisiin kulttuurihankkeisiin.

Yleiset kulttuurihankkeet luokiteltiin kulttuurin aloittain seuraaviin kategorioihin:

 
Kuvio 45. Yleisten kulttuurihankkeiden luokittelu kulttuurin aloittain

Paikallisuus ja kyläkulttuuri –kategoriaan kuuluvat kylä- ja kaupunkikaupunkikulttuu-
rin kehittäminen, kylätalojen ja –maisemien kunnostaminen sekä esimerkiksi paikallisesta 
kulttuurista ponnistavaa elämäntapaa, ruokakulttuuria ja käsityötä. Yleisissä kulttuuri-

Kulttuurin hyvinvointihankkeiden rahoitus Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta kehittämistoimen mukaan 

2007-2013, yhteensä 2,8 M€ (hankemäärä sivupalkissa, n=35)

Yhteisöllisyys, 
osallisuus ja 
identiteetti;  
1 403 000; 50 %

Kulttuuri osana 
sosiaali- ja 
terveyssektoria;  

1 326 000,00; 47 %

Muu: harrastus, 
esiselvitys ; 69 000; 3 % 

Yhteisöllisyys, osallisuus ja
identiteetti 24 

Kulttuuri osana sosiaali- ja
terveyssektoria 9 

Muu: harrastus, esiselvitys 2 

Viestintä
media 

ja 
digitaalinen
sisällön-
tuotanto

Elokuva 
ja TV

taiteet
- teatteri
- tanssi
- sirkus

Musiikki Muotoilu Peliala Kuvataide

Kulttuuri
-perintö 

Museot Paikallisuus 
ja kylä-
kulttuuri

Tapahtumat Kirjallisuus
ja kirjallinen 
kulttuuri

Kulttuurin 
tekemisen 
tila

Muut Monialaiset

Yleinen kulttuuri

KäsityöEsittävät
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hankkeissa kylätaloihin ja niiden kunnostamiseen liittyvät hankkeet on käsitelty omana 
kategorianaan, kuviossa näkyvien lisäksi.

Tapahtumat voivat olla yhteen kulttuurin alaan liittyviä kuten juhlavuosi ja kesäpäiviä 
tai monitaiteellisia kulttuuriviikkoja. Tapahtumahankkeissa tavoitteeksi mainitaan usein 
tapahtuman järjestäminen, mikä kattaa hyvin monenlaisista toiminnoista infrastruktuurin 
kehittämisestä markkinointiin ja verkostoitumistyöhön.

Seuraavassa esitellään yleiset kulttuurihankkeiden jakautuminen taiteen ja kulttuurin 
aloittain varatun kokonaisrahoituksen mukaan:

 
Kuvio 46. Yleiset kulttuurihankkeet kulttuurinaloittain ja varatun rahoituksen mukaan

Esittävät taiteet esitellään omina kategorioinaan ja esimerkiksi teatteri on toiseksi suu-
rin kategoria kulttuuriperinnön jälkeen. Kolmanneksi suurimman kategorian muodostaa 
kulttuurin tekemisen tilat (18 %), josta yli puolet (10 %) tarkoittaa kylätaloja ja niiden 
kuunnostamista. Yleisten kulttuurihankkeiden paikallisuus ja kyläkulttuuri -kategoria 
tarkoittaa muuta kyläympäristöstä ja paikallisuudesta kumpuavan tiedon keräämistä ja 
kehittämistä. Yleisten kulttuurihankkeiden kuvataide-kategoriaan kuuluvat hankkeet ovat 
ITE-taiteeseen kohdistuvia. Kategorian muut aloja ovat lavatanssit (5 hanketta), lasten 
kulttuuri (1 hanke), käsityö (3 hanketta) ja elokuva (1 hanke).

Yleisten kulttuurihankkeiden  rahoitus Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta kulttuurin aloittain kaudella 2007–2013,

  yhteensä  n. 16,5 M€  (hankemäärät sivupalkissa, n=282)  

Kulttuuriperintö 
27 %
4 376 000 €

Teatteri 21 %
3 413 000 €

Kylätalo 10 %
1 594 000 €

Kulttuurin tekemisen ti la 8 %
1 249 000 €

Paikall isuus ja kyläkulttuuri 
7 %: 1 192 000 €

Musiikki 7 %
1 084 000 €

Museo 5 %
826 880 €

Monialainen 5 %
799 000 €

Kuvataide 4 %
595 000 €

Tapahtuma 2 %
378 000 €

Viestintä, media ja
 sisällöntuotanto 2 %

318 000 €

Muu: 2 %
288 000 €

Tanssi 1 % 186 000 €
Kirjal l isuus ja kirjal l inen 

kulttuuri 1 %: 186 000 €

Käsityö 0 % 50 000 €
Elokuva 0 %: 15 000 €

Kulttuuriperintö 82

Teatteri 39

Kylätalo 16

Kulttuurin tekemisen ti la 24

Paikall isuus ja kyläkulttuuri 27

Musiikki 18

Museo 21

Monialainen 14

Kuvataide 7

Tapahtuma 8

Viestintä, media ja sisällöntuotanto 8

Muu: kiel i ja kulttuuri 1, tanssilava 5, lastenkulttuuri 1

Tanssi 3
Kirjal l isuus ja kirjal l inen kulttuuri 4

Käsityö 3

Elokuva 1
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Yleisten kulttuurihankkeiden kehittämistoimet jaoteltiin seuraavasti:

 
Kuvio 47. Yleisten kulttuurihankkeiden luokittelu kehittämistoimen mukaan

Näiden luokittelujen mukaisesti yleiset kulttuurihankkeet jakautuivat seuraavasti:

 
Kuvio 48. Yleiset kulttuurihankkeet luokiteltuna kehittämistoimen ja varatun rahoituksen mukaan

Kehittämisaloista ja -toimista yleisillä kulttuurihankkeiden tuotekehitys sekä uusien 
palvelu- ja tuotantomallien kehittäminen liittyvät maaseudun kulttuuripalveluiden yllä-
pitäminen ilman liiketaloudellista ulottuvuutta. Infrastruktuuri- ja investointihankkeet 
ovat usein kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen sekä muiden 
kulttuurin tilojen kunnostamista ja osaaminen ja tieto -kategorian hankkeisiin kuuluu 
selvityksiä ja kartoituksia, jolla halutaan tuottaa syvempää sekä neuvonta ja esimerkiksi 
kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja välittäminen viittaa digi-
tointiin, näyttelyihin, erilaisiin teoksiin sekä museopedagogiikan kehittämiseen. Yleisten 
kulttuurihankkeiden harrastuskategoria puolestaan pitää sisällään hankkeita, joilla halu-
taan käynnistää kulttuuriharrastustoimintaa sekä lisätä harrastusmahdollisuuksia maaseu-

Tuotteen ja 
palveluiden 
kehittäminen

Infra-
struktuuri ja
investoinnit

Kulttuuri-
perinnön
säilyttä-
minen
ja välittä-
minen

Harrastus-
toiminta Monta

kehittämis-
toimea 

Yleiset kulttuurihankkeet

Verkostoi-
tuminen ja 
aluekehitys

Osaaminen
ja tieto

Tapahtuman
järjestäminen

Muu 

Yleisten kulttuurihankkeiden rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kehittämistoimen mukaan  
2007-2013, yhteensä 16,5 M€ (hankemäärät sivupalkissa, n=282)

Infrasrtuktuuri ja 
investoinnit

56 %

Monta 
kehittämistoimea

11 %

Osaaminen ja tieto
10 %

Kulttuuriperinnön 
säilyttäminen ja 

välittäminen
10 %

Verkostoituminen ja 
aluekehitys

7 %

Harrastus
3 %

Tuotekehitys, uusi 
palvelu- tai 

tuotantomalli
1 %

Muu
1 %

Tapahtuman 
järjestäminen

1 %

Markkinointi
0 %

Infrasrtuktuuri ja investoinnit 136

Monta kehittämistoimea 28 

Osaaminen ja tieto 24 

Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja
välittäminen 42

Verkostoituminen ja aluekehitys 28

Harrastus 6 

Tuotekehitys, uusi palvelu- tai
tuotantomalli 6

Muu 4

Tapahtuman järjestäminen 6

Markkinointi 2
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dulle. Markkinointi tarkoittaa tiedon välittämistä esimerkiksi kulttuuripalveluista sekä 
tunnettuuden parantaminen ja muihin hankkeisiin on luokiteltu lastenkulttuurihanke 
sekä ohjelma- ja elämyspalveluihin liittyvät hankkeet (yhteensä 4 hanketta).
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Johtopäätöksiä

Kulttuurihankkeiden löytäminen eri hankejärjestelmien mittavasta aineistosta on ollut 
työlästä, sillä kulttuuria on mukana useissa ohjelmien toimintalinjoissa ja eri rahoittajien 
rahoittamissa hankkeissa. Kulttuuria koskevia toimenpiteitä voi olla mukana myös hank-
keissa, joiden pääpaino on muiden alojen kehittämisessä, kuten esimerkiksi matkailussa. 
Selvityksen tiedot on koottu EURA2007-järjestelmästä ja maa- ja metsätalousministeriön 
ja Maaseutuviraston tietojärjestelmästä (Hanke2007). 

Kulttuurialan hankerahoituksen merkittävimmän osuuden muodostaa rahallisesti mitat-
tuna Euroopan aluekehitysrahaston tuki, se oli yli 40 prosenttia kaikista hankkeista. Valta-
kunnallisten ja alueellisten Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden tuki on yhteensä hieman 
alle  40 prosenttia. Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston tuki jää rahoitukselli-
sesti mitattuna pienimmäksi, 16 prosenttiin, johtuen hankkeiden pienestä koosta. Niiden 
suhteellinen arvo paikallisille toimijoille voi kuitenkin olla usein rahoitusta mittavampi.

 
Kuvio 49. Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rahastoittain

Selvitystyöstä käy ilmi, että EU:n rakenne- maaseuturahastojen rahoitusta käytetään 
eri puolilla Suomea varsin tasaisesti kulttuurihankkeiden rahoittamiseen ääripäitä lukuun 
ottamatta. Hankerahoituksen osuus on useimmiten suhteessa siihen, miten alueet ovat 
ottaneet kulttuurin huomioon strategioissaan, esimerkiksi maakuntaohjelmissa. Hankera-

Kulttuurin rahoituksen jakautuminen rahastoittain kaudella 
2007-2013, yht. 211,6 M€ (€= varattu julkinen ja yksityinenrahoitus 12/2010)

Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma, 
 32 800 000,00 €  (18 %)

Valtakunnall iset ESR-
hankkeet,  29 900 000,00 €  
(16 %)

Alueell iset ESR-hankkeet,  
40 900 000,00 €  ( 23 %)

EAKR-hankkeet, 
 78 000 000,00 € (43 %)

Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma, 498 hanketta
Valtakunnall iset ESR-hankkeet, 39 hanketta 

Alueell iset ESR-hankkeet, 129 hanketta

EAKR-hankkeet, 163 hanketta
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hoituksella kompensoidaan osittain valtion rahoituksen määrää eri alueilla. Rahoituksen 
jakautumista tarkasteltaessa on muistettava, että Itä- ja Pohjois-Suomessa on käytettävissä 
rakennerahasto-ohjelmissa muuta Suomea enemmän rahoitusta. 

 
Kuvio 50. Kulttuurihankkeiden kokonaisrahoitus rakennerahastoista ja Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Eroteltuna eri 
rahastojen osuus. Tarkastelussa ei ole otettu huomioon valtakunnallisten Es-kehittämisohjelmien rahoitusta

EU:n	rakennerahasto-ohjelmat

EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankkeissa painottuvat usein luovan talouden ja kulttuu-
riyrittäjyyden hankkeet, sillä se on merkittävin teema varattua rahoitusta tarkasteltaessa. 
Painotukset eri alueiden välillä vaihtelevat kuitenkin jonkin verran. Muutamilla alueilla 
rahoitetaan myös paljon yleistä kulttuuria ja kulttuurimatkailua. Osassa hankkeista pyri-
tään löytämään uusia ratkaisuja kulttuurialan kehittämiseen. Hankkeiden sisältöjä tulisi 
kuitenkin analysoida enemmän, jotta hankkeiden todellisista vaikutuksista voitaisiin vetää 
selkeämpiä johtopäätöksiä.

Rakennerahastohankkeissa pystytään niiden kokoluokan vuoksi toteuttamaan varsin 
hyvin valtakunnallisia ja alueellisia strategisia linjauksia. Toisaalta valtakunnallisilla ja alue-
tason ESR- ja EAKR-hankkeilla ei välttämättä aina ole riittävää yhteyttä keskenään. 

Valtakunnallisille hankkeille on ollut selkeä tilaus ja niissä pystytään toteuttamaan kan-
sallisesti merkittäviä toimia. Alueelliset hankkeet täydentävät usein toisiaan, mutta niissä 
saatetaan toteuttaa myös samantyyppisiä toimenpiteitä. Hankkeiden välisen sekä valta-
kunnallisen ja aluetason yhteistyön tiivistämiselle olisi edelleen tarvetta. 

Merkittävä osa erityisesti ESR-hankkeista on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
toteuttamia. EAKR-hankkeista suuri osa on kuntien ja kuntayhtymien toteuttamia. Mer-
kittävää on se, että varsinaisia kulttuuritoimijoita hankkeiden toteuttajista on varsin pieni 
osuus. Toisaalta moni koulutusorganisaation hanke on toteutettu kulttuurialan koulutus-
ten toimesta ja kuntien ja kuntayhtymien hankkeilla on useimmiten liittymäpinta kult-
tuuritoimijoihin. Nykyinen hanketoiminnan rakenne, kuten maksatuskäytännöt, on kui-
tenkin vaikeuttanut pienten kulttuuritoimijoiden toimimista hankkeiden päätoteuttajina. 
Jatkossa tulisikin löytää tapoja, joilla myös pienten kulttuuritoimijoiden osallistuminen 
hankkeisiin vahvistuu.

Kulttuurihankkeiden rahoitus kaudella 2007-2013 (rakennerahastot ja 
Manner-Suomen maaseutuohjelma), yhteensä n. 151,7M€
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Manner-Suomen	maaseutuohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseudun elämänlaatua parantavien 
toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on viihtyisä ja omaleimainen maaseutuympäristö, joka 
tukee alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä luonto- ja kulttuuriperintöä hyödyntäen. 
Maaseudun kulttuuri- ja luonnonperinnön kehittämistoimet pohjaavat maaseudun vah-
vuuksiin ja luovat sille lisäarvoa.  Maaseudun kulttuuri- ja luonnonmaisemaa sekä raken-
nettua ympäristöä hoitamalla  vahvistetaan alueen identiteettiä ja parannetaan maaseudun 
viihtyisyyttä asuinalueena ja  lisätään alueen vetovoimaisuutta matkailukohteena. Paikalli-
sen historian ja kulttuurin esiintuominen ja hyödyntäminen vahvistavat myös maaseudun 
asukkaiden vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ohjelman hankkeet edustavat suurimmalta osalta ns. perinteistä kulttuuria, kuten käsi-
työalan, kulttuurimatkailun tai tapahtumien tukemista. Uusia toimintamalleja tai avauk-
sia on vähän. Hankkeiden hakijoita voitaisiin kannustaa etsimään enemmän uudenlaisia 
ja edelläkävijyyteen liittyviä toimintatapoja.  

ELY-alueet keskittyvät hankkeiden rahoittamisessa aineiston perusteella eri teemoi-
hin. Esimerkiksi luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeita rahoitetaan eniten 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sekä Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-
Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Varsinais-Suomessa alan hankkeiden osuus on yllättävän 
pieni. Vähiten luovaa taloutta ja kulttuuriyrittäjyyttä rahoitetaan Kaakkois-Suomessa. 
Kulttuurimatkailun osuus on merkittävin Lapissa ja Kainuussa, pienin Keski-Suomessa ja 
Pohjois-Karjalassa. 

Kulttuuri- ja taidepolitiikan näkökulmasta hankkeet toteuttavat erilaisia tavoitteita 
kuin esimerkiksi rakennerahasto-ohjelmien hankkeet, jotka liittyvät usein eri valtakun-
nallisissa ja alueellisissa strategioissa ja ohjelmissa määriteltyihin tavoitteisiin. Maaseudun 
kehittämishankkeita toteutetaan paikallisten ihmisten lähtökohdista ja tarpeista lähtien. 
Tarkoitus on parantaa maaseudun asukkaiden elämänlaatua ja kulttuuri on siitä yksi osa. 
Hankkeiden tavoite  ei ole  niinkään seurata valtakunnallisia taide- ja kulttuuri- ja taide-
politiikan linjauksia. 

Hankkeiden vaikuttavuuden ja jatkuvuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että val-
takunnalliset kulttuuri- ja taidepoliittiset linjaukset sekä paikallisten toimijoiden tarpeet 
kohtaisivat. Osassa kulttuurihankkeita kehittäminen tulisi nähdä enemmän prosessina 
kuin projektina. 



1

Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.fi/OPM/Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja -sarjassa vuonna 2012 ilmestyneet 

1 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016; 
Kehittämissuunnitelma 

2 Utbildning och forskning 2011–2016; 
Utvecklingsplan

3 Education and Research 2011–2016; 
A development plan

4  Suomen kansainvälinen yhteisjulkaiseminen

5 Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007–
2011; Kehittävän arvioinnin loppuraportti. 

6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 
2012–2015

7 Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 
2012–2015

8 Child and Youth Policy Programme 2012–2015

9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2016 

10 Hitaasti mutta varmasti? Saavutettavuuden 
edistyminen yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla

13 Sport and Equality 2011; Current state and 
changes of gender equality in Finland

14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 
2012–2015

17 The National Policy Programme for Older 
People’s Physical Activity; Health and well-
being from physical activity

20 Liikuntatoimi tilastojen valossa; Perustilastot 
vuodelta 2010



 



ISBN 978-952-263-107-7 (PDF)
ISSN-L  1799-0343
ISSN 1799-0351 (PDF)                              



Kulttuurihankkeet EU-ohjelmissa
Kulttuuri Euroopan rakennerahastohankkeissa sekä Manner-Suomen  
maaseutuohjelman hankkeissa kaudella 2007–2013

(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:11)     

 

	 	 	 	 	 	 	 	 Liitteet	1	ja	2



2 
 

 

Liite 1:  
 
Kulttuurin ESR- ja EAKR-hankkeet kaudella 2007–2013.  
ESR-hankkeet ja EAKR-hankkeet on listattu erikseen ja teemoittai-
sessa järjestyksessä. 
 
 
ESR-hankkeet 
 
Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet (ESR) 
 
Projekti: S11228 Agentti Akatemia - Luovien alojen liiketoimintaosaamisen  
  kehittämishanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kult-

tuurialan yksikkö 
Kesto:  1.12.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 303 497,00 €   
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  205 841,00 €  
 
Luonteva jatkumo alueen aikaisemmalle luovien alojen kehitystoiminnalle on alan markkinoin-
tiosaamisen kehittäminen ja ns. välittäjäorganisaation luominen sisällöntuottajien avuksi. 
Agentti-Akatemia Luovin menetelmin innovaatioihin -hankkeen tavoitteet ovat 
1) kulttuurituotannon toimialan innovaatio-, liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen kehittäminen, 
2) kulttuuriagenttitoiminnan käynnistäminen maakunnan alueella, 3) kulttuuripakettien suunnittelu, 
tuotteistaminen ja markkinointi maakunnan yrityssektorille, 4) kulttuurimarkkinoinnin koulutusko-
konaisuuden kehittäminen, 5) uusien yhteistyöverkostojen luominen eri alojen (esim. kulttuuri- ja 
sosiaalialan, liiketalouden) rajapintoihin ja 6) yrittäjyyskasvatuksen edistäminen.  
 
Projekti: S11229 Kaarna Living 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus 
Kesto:  1.9.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 177 700,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  126 167,00 €  
 
Hankkeella kehitetään yhteistyöverkostoja ja kokeillaan uusia yhteistyömuotoja yhdessä ammatti-
korkeakoulun ja elinkeinoelämän sekä Pohjanmaan Nikkarikeskuksen kanssa. Hanke mahdollistaa 
opiskelijoille aidon työfoorumin tehdä alueen yrityksien kanssa opiskeluun liittyviä projekti- ja 
opinnäytetöitä, jotka hyödyntävät kaikkia osapuolia. Myös Pohjanmaan Nikkarikeskus hakee hank-
keella ratkaisuja asiantuntijapalvelujen kehittämiseen asumisen klusterin kuuluville yrityksille. Yri-
tysten tavoitteena on löytää uusia vaihtoehtoja perinteiselle messuilla esittäytymiselle, löytää tark-
kaan rajattu kohderyhmä ja testata valitulle kohderyhmälle uusia markkinointitapoja, hyödyntää 
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markkinoinnissa kohderyhmien elämäntyyliä, päästä lähemmäs kuluttajaa ja luoda tarpeita kuluttajl-
le. 
 
Hankkeessa käytännön toimenpiteenä toteutetaan ammattikorkeakoulun muotoilun ja liiketalouden 
opiskelijoiden suunnittelemia sekä muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden toteuttamia 
erilaisia ja uudentyyppisiä markkinoinnin testauksia ensin Pohjanmaan Nikkarikeskuksen tiloissa ja 
myöhemmässä vaiheessa erilaisten kohderyhmän elämäntapaan liittyvien tapahtumien / foorumien / 
tilojen yhteydessä.  
 
Projekti: S10887 Rytmimeraatti 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Rytmi-Instituutin kannattajayhdistys ry 
Kesto:  1.3.2009–29.2.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 303 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  208 100,00 €  
 
Rytmimeraatti-hanke pyrkii luomaan bändin palveluyrityksistä löyhän yhteenliittymän eli konglo-
meraatin, joka huolehtii tarvittavan taitotiedon siirtämisestä uusille muusikoille ja bändille. 
 
Projektin aikana etsitään alueella olemassa olevat palveluyritykset ja kartoitetaan, mitä palveluita 
vielä tarvittaisiin, sekä pyritään edesauttamaan uusien palveluiden syntymistä.  Musiikkimaailmaa 
ja sen muutosta tutkitaan, jotta saadaan vankka pohja toimenpiteille. Konglomeraatti ja koulutus-
moduulit perustuvat näin saadulle tiedolle. Konglomeraatin jäsenten taitotiedon tasoa pyritään pa-
rantamaan, ja synnytetään yhteinen toimintakulttuuri, jossa keskeistä on huolen pitäminen uusista 
muusikoista ja bändeistä. Projekti koostaa koulutusmoduuleita muusikon ja bändin tarvitsemista 
taitotiedoista, joita se tarvitsee selvitäkseen musiikkimaailmassa. Koulutusmoduulit tehdään oppi-
poikatyyppiseen opetukseen sopiviksi. Projektin lopussa testataan moduuleita ja konglomeraatin 
toimintaa käytännössä. 
 
Projekti: S11230 SOMETTAJA - Sosiaalinen median kehittäminen 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Suupohjan Ammatti-instituutti 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 161 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  125 580,00 €  
 
Projektin kohderyhmänä ovat Suupohjan, Rannikko-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan oppilaitosten 
opettajat ja yrityselämän edustajat sekä kehittämisorganisaatioiden henkilöt, jotka tulevat projektin 
myötä oppimaan ja saamaan uutta tietoa ja taitoa sosiaalisesta mediasta opetuskäytössä, yrityksen 
markkinoinnissa ja muussa kehitystyössä. 
 
Projektin tavoitteena on antaa koulutukseen osallistujille oppimisprosessin ja sen toimintamallien 
suunnittelemiseen sosiaalisen median välineitä apuna käyttäen sekä päivittää heidän tietojaan ja 
taitojaan verkossa tapahtuvaan oppimiseen, markkinointiin yms. liittyen. Tätä kautta tavoitteena on 
myös, että esim. oppilaitosten opetussuunnitelmat tulevat muokkaantumaan sosiaalisen median 
elementtejä sisältäväksi kokonaisuudeksi, joka on tulevaisuuden ja kiinnostavuuden kannalta erit-
täin tärkeä seikka ja vastaavasti myös yrityselämässä toimivaksi työkaluksi. Koulutuksen tiimoilta 
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on tarkoitus pohtia miten sosiaalisen median ja -opetuksen avulla voidaan parantaa opetuksen, yrit-
tämisen ja kehittämisen laatua ja mielekkyyttä. 
 
 

Projekti: S10439 Rytminno 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Sibelius-Akatemia 
Kesto:  1.7.2008 –31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 275 500,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  206 625,00 €  
 
Alueellinen korkeatasoinen tutkimus, koulutus ja kehittämistoiminta nostavat rytmimusiikin alan 
toimijaverkoston osaamista ja innovaatiopotentiaalia. Hanke edistää alan toimijoiden/osaajien ver-
kottumista paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tiedon ja osaamisen siirtämi-
seksi. Hanke tuo spesifisesti rytmimusiikin alalle uusia osaamistarpeita ennakoivaa koulutusta ja 
kehittämissisältöä, seuloo esiin uusia työelämän stimuloimia koulutus- ja kehittämismalleja sekä 
pedagogisia periaatteita. Hanke kehittää osaamisen siirron malleja, joissa tutkimuksen, kehittämis-
toiminnan ja työelämän erilaiset toimijat modernia teknologiaa hyödyntäen saavat toisiltaan palau-
tetta ja kehittämissysäyksiä samalla kasvattaen alan innovaatioherkkyyttä aktiivisella yhteistoimin-
nallisuudella. Projektin "laboratoriona" toimii Seinäjoelle perustettava luovien alojen ja kulttuurin 
keskus Rytmikorjaamo. Pilottina järjestettävän, työelämäyhteyksiä edistävän yliopistokoulutuksen 
lähtökohtana on toteuttaa Suomessa ainutlaatuinen tutkivan muusikon ja musiikkia tekevän tutkijan 
koulutusohjelma. Koulutusohjelman sisältöön kuuluu musiikin tiedollisen syventämisen ohella 
omakohtaisen musiikin tekemisen avulla tapahtuva oppiminen. Historian, teorian ja muusikkotaito-
jen ohella perehtyminen teknologian mahdollisuuksiin ja työelämän vaatimuksiin on osa opinto-
suunnitelmaa.  
 
Projekti: S11031 Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 
Kesto:  1.10.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 254 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  198 100,00 €  
 
Luovat alat ovat Suomen tulevaisuus jatkossa, ja Etelä-Savossa alalla on kasvavat näkymät. Perus-
opetus ja tmi yrittäjyys alalla ovat kasvaneet, mutta uutta kannattavaa liiketoimintaa alalla on vielä 
vähän. Syynä on mm. se, että ala on liian tuotantopainotteinen markkinapainotuksen sijaan. 
Etelä-Savolla on nyt erinomainen mahdollisuus vahvistaa merkittävästi luovien alojen yrittäjyys- ja 
liiketoimintaosaamista. Hanke etenee vaiheittain: 1) valmistellaan yhteistyössä yritysten kanssa 
uudentyyppinen Luovien alojen yritysten kansainvälistymistä ja liiketoiminnan kehittämistä palve-
leva valmennus workshop-työskentelyä hyödyntäen, 2) koulutetaan Luovien alojen yrittäjien liike-
toiminnan, kansainvälistymisen ja myyntiosaamisen valmiuksia, 3) järjestetään koko hankkeen ajan 
tasaisesti Luovien alojen yrittäjyyden seminaareja Etelä-Savon maakunnan alueella, 4) selvitetään 
projektin vaikutuksia alueen Etelä-Savon luovien alojen yrittäjyyden kehittymiseen, 5) hankkeen 
aikana parhaiden käytäntöjen levittäminen ja 6) loppuraportointi. 
 
Projekti: S11075 Nature Craft Finland, Etelä-Savon osa-aluehanke 
Rahasto:  ESR 
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Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 
Kesto:  1.6.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 396 405,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  296 405,00 €  
 
Tavoitteena on kehittää taidekäsityö/design-, muotoilu- ja elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten 
sähköistä toimintaympäristöä ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä luoda edellytyksiä yritysten lii-
kevaihdon kasvattamiselle, lisätä vientiä harjoittavien yritysten määrää ja liikevaihtoa, edistää yri-
tysten osaamista ja valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan liittyen, tuottaa uusia innovaatioita, 
uutta tietoa ja uusia hyviä käytäntöjä maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti sekä luoda mikro- ja 
pk-yritysten käyttöön toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikkialle Suomeen ja jota voidaan so-
veltaa myös muilla toimialoilla. 
 
Projekti: S10070 Menestyvä luovuus 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Taito Itä-Suomi ry 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 650 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  471 440,00 € 
 
Menestyvä luovuus -hanke koostuu erilaisista koulutusmoduuleista käsityöyrittäjille, yrittäjiksi ai-
koville, sivutoimisille käsityöyrittäjille sekä henkilöille, joiden työhön kädentaitojen ohjaus liittyy. 
(Trendit, tuotekehitys, ideakurssit, luovan talouden seminaari, myyntitilaisuus, kv. opintomatkat.)  
 
Projekti: S10146 TUOTEKEHITYSSTUDIO - Teollisen muotoilun ja 

materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 448 500,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  336 500,00 €  
 
Projektin tavoitteena on kehittää alueellista innovaatioympäristöä lisäämällä innovaatiotoimintaa ja 
tehostamalla yritysten innovaatioprosesseja sekä kehittämällä markkinaehtoisia yrityspalveluita 
teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan alueilla. Projektissa lisätään yritysten ja oppilaitosten 
T&K -toimintaa ja yhteistyötä sekä kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyistä ja vetovoimaista 
teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan innovaatioympäristöä. Etelä-Savon yritysten tuotekehi-
tyshaasteisiin vastataan kokonaisvaltaisten käyttäjäkokemusten kehittämisellä, jossa teknologia ja 
teollinen muotoilu nivoutuu tiiviisti yhteen. Perinteisten esteettisen laadun, toteutettavuuden ja käy-
tettävyyden kehittämisen lisäksi teollinen muotoilu pyrkii ymmärtämään ja luomaan kokonaisval-
taista käyttäjäkokemusta.  
 
Projekti: S11244 Dyna - opiskelijapohjainen yrittäjyysfoorumi & esihautomo 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Lahden ammattikor-

keakoulu / Innovaatiokeskus 



6 
 

Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 460 468,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  368 374,00 €  
 
Dyna-projekti suunnittelee ja käynnistää Lahteen toimialavapaan korkea- ja toisen asteen opiskeli-
japohjaisen yrittäjyysfoorumin & esihautomon, joka hyödyntää toiminnassaan voimakkaasti sosiaa-
lisen median mahdollisuuksia ja kiinnittää myös huomiota erityisalojen, kuten hyvinvointi- ja luo-
vien alojen yrittäjyysmahdollisuuksiin, samoin kuin sosiaaliseen yrittäjyyteen ja ulkomaalaistaus-
taisten opiskelijoiden yritystoiminnan käynnistämisen tukemiseen. Esihautomon tehtävä on tarjota 
opiskelijalle ohjausta, vertais- ja asiantuntijatukea sekä mahdollisuuden testata yritysideansa turval-
lisesti ennen yrityksen perustamispäätöstä. 
 
Projekti: S11417 Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Sibelius-Akatemia 
Kesto:  1.9.2010–31.8.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 888 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  734 800,00 €  
 
Luovien alojen tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämisprojekti tähtää tapahtumatuotannon 
johtamis- ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. Keskeinen teema on tapahtumaverkostojen 
johtaminen. Projekti suunnittelee ja toteuttaa tapahtumatuotannon johtamiseen liittyvän koulutus-
kokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tapahtumatuotantoalan 
yrityksien liiketoimintaosaamista. Koulutuskokonaisuus jakautuu luovien alojen yleiseen johtamis-
jaksoon sekä neljään erikoistumisjaksoon. Keskeistä on myös on julkisen tahon ja yksityisen yrittä-
jän yhteistyö. Tavoitteena projektissa on tapahtumatuotantojen kaupunkikohtaisten brändien kehit-
täminen.  
 
Projekti: S10463 Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusohjelma ( DIME ) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 625 362,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  427 322,00 €  
 
Tavoitteena on nostaa osallistujien liiketoiminta-, johtamis- ja muotoiluosaamista sekä innovaa-
tiokykyä ja synnyttää osaamista lisääviä toimintamalleja, järjestelmiä ja yhteistyöverkostoja yritys-
ten, opiskelijoiden ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välille. Tavoitteena on lisätä yritysten 
johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden tietämystä kestävän kehityksen periaatteista ja niiden 
merkityksestä jokapäiväisessä työssä ja päätöksenteossa.  
 
Kohderyhmänä ovat elinkeinoelämän palveluksessa olevat, vähintään muutaman vuoden työkoke-
muksen omaavat insinöörit, AMK-insinöörit ja muotoilijat. Ohjelmaan valitaan noin 30. 
 
Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan Tuotantotalouden ja muotoilun täydennyskoulutusoh-
jelma (DIME).  
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Projekti:  S10336 Film Location Finland 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: POEM-Säätiö  
Kesto:  1.7.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 291 854,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  233 483,00 €  
 
Projektin tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen, audiovisuaalisen alan toimintaympäristöä palve-
leva ja sitä kansainvälisesti markkinoiva osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkosto. Verkostoon 
kuuluvat elokuva- ja audiovisuaalisen alan kehitys- ja palvelutoiminnasta vastaavat organisaatiot 
sekä av-alan yritykset ja osaajat. Syntyvän verkoston tehtävänä on markkinoida kustannustehok-
kaasti Suomea tuotantoalueena, sekä edesauttaa yrityksiä ja osaajia hyödyntämään Suomessa kuvat-
tavat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Näin projekti tukee uuden 
palvelutoiminnan syntymistä sekä yritysten kansainvälistymistä.  
 
Projektin painopiste on koko maan kattavan osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkoston luomisessa 
ja palvelutoiminnan kehittämisessä. Tavoitteet kohdentuvat palveluverkoston kehittämiseen, av-
alan kehitys- ja palvelutoiminnasta vastaavien organisaatioiden toimintamallien ja palveluprosessi-
en yhtenäistämiseen, yritysten markkinoinnin kehittämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalis-
ten tuotantojen kautta sekä uudenlaisen palvelutoiminnan luomiseen. 
 
Projekti: S10642 Luova Suomi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Aalto-korkeakoulusäätiö 
Kesto:  1.3.2008–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 363 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 138 800,00 € 
 
Luova Suomi -hanke koordinoi opetusministeriön luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kan-
sainvälistymisen kehittämisohjelmaa, ja on osa valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa 2007–
2013. Luovan Suomen tehtävänä on tukea ja ohjata kehittämisohjelmassa toimivia hankkeita sekä 
vahvistaa kehittäjätahojen osaamista. Hanke myös vahvistaa toimijoiden välistä verkostoitumista 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomalaisen osaamisen tekeminen kansainvälisesti tunnetuksi on 
yksi Luovan Suomen tehtävistä. Koordinaatiohanke levittää alan osaamista ja tietoa hyvistä toimin-
tamalleista. Se vahvistaa alan tietoperustaa keräämällä alan tutkimuksia ja hyviä esimerkkejä. Luo-
va Suomi tarjoaa luovien alojen kehittäjille ja toimijoille erilaisia palveluja: 1) Tieto- ja viestintä-
palvelut, 2) Tapahtumat ja verkostotapaamiset ja 3) Verkostoituminen ja hanketukipalvelut. 
 
Projekti:  S10280 CREADA, luovien alojen yrittäjyysvalmennus 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Adulta Oy 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus: 767 408,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  607 180,00 €  
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Creada-projektin tavoitteena vahvistaa luovien alojen yritysten liiketoimintaa ja liiketoimintaosaa-
mista niin, että entistä useamman yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen olisi mahdollista. Creada-
projektin valmennuksissa uudenlaisen yrittäjäkoulutuksen pedagogisen toteutuksen ohella läpi-
käyvänä teemana on yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen ja rohkaisu yrittäjyyteen. Valmennus 
muistuttaa enemmän yrittäjäksi kasvamisen prosessia kuin yrittäjäksi oppimista.  
 
Projekti: S10644 YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus, Näyttelijäntyön laitos 
Kesto:  1.8.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 537 349,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  429 044,00 €  
 
Ylös on valtakunnallinen hanke, jonka päämääränä on kehittää uudenlaista soveltavan teatterin yri-
tystoimintaa ja vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin teattereihin. Hank-
keessa myös edistetään soveltavan teatterin ammattilaisten ja yleisötyöntekijöiden osaamista. Ylei-
sötyö antaa osallistujille omakohtaisia elämyksiä ja mahdollisuuden syventyä teatterin maailmaan. 
Yleisötyössä teatteri laajentaa toimintaansa muuhunkin kuin esitysten valmistamiseen. Yleisötyö on 
laaja kokonaisuus erilaisia toimintatapoja, joiden päämääränä on syventää teatterin ja yleisön välistä 
suhdetta. Hankkeen puitteissa järjestetään kolme vuoden kestävää pilottiprojektia ammattiteattereis-
sa. Projekteissa luodaan malleja soveltavan teatterin mahdollisille palveluille, sekä testataan yleisö-
työn menetelmien toimivuutta ammattiteatteriympäristössä ja sen ulkopuolella.  
 
Projekti: S10517 Finnish Music Express 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Sibelius-Akatemia 
Kesto:  1.8.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 875 616,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  644 283,00 €  
 
Finnish Music Express -projekti tähtää koko suomalaisen musiikkitoimialan laaja-alaiseen ja genre-
rajat ylittävään kehittämiseen ja kansainvälistymiseen, ja tätä kautta musiikkiviennin kasvuun. Pro-
jekti suunnittelee ja toteuttaa musiikkialan yrityksille räätälöityä täydennyskoulutusta ja nivoo mu-
siikkivientiorganisaatioiden viennin tukipalvelut ja Sibelius-Akatemian laaja-alaisen osaamisen 
keskeiseksi osaksi koulutus- ja kehittämistoimintaa. Projektin lähtökohtana on musiikkitoimialan 
vientistrategia 2007-2011 ja siinä nimetyt tavoitteet ja kehittämistarpeet. Strategian mukaisesti pro-
jektin painopistealueina ovat mm. teosviennin kehittäminen sekä Venäjää ja Aasian maita koskevan 
kohdemaatuntemuksen lisääminen. Tämän lisäksi projekti kehittää musiikkiviennin parissa toimivi-
en management-osaamista ja vahvistaa viennin kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 
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Projekti: S10904 DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut 
Kesto:  1.2.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 740 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  545 000,00 € 
 
DiMeKe -hankkeella tuetaan digimedia-alan yritysten tuotekehitystä ja annetaan valmennusta alalle 
aikoville korkeakouluista vastavalmistuneille sekä freelancereille. Myös korkeakoulujen opettajilla 
on mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Tuotekehitys on tässä hankkeessa prosessi, jossa tuote-
/palveluideoita kehitetään käsikirjoituksiksi, konsepteiksi tai alustaviksi suunnitelmiksi (esim. peli-
suunnitelma). Tämän jälkeen laaditaan tuotantosuunnitelma, budjetti ja rahoitussuunnitelma. Hank-
keessa ohjataan myös asiakaskartoituksen tekemiseen, mikäli tuotteella ei ole tilaajaa. Hankkeessa 
sparrataan erityisesti konseptisuunnittelun, kerronnan ja käsikirjoittamisen osaamista.  Hankkeessa 
kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen, Suomen Punaisen Ristin ja Pelastakaa lapset 
ry:n mediatuotteita. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen omilla 
foorumeilla, joissa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. 
 
Projekti: S11083 Produforum 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. 
Kesto:  1.6.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 470 588,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  400 000,00 €  
 
Produforum är ett riksomfattande utvecklingsprojekt för målgruppen yrkesverksamma kulturprodu-
center, konstnärer, små och medelstora kulturföretag, fria grupper och nordiska nätverk som strävar 
efter att höja sin kompetens inom producentskap och kulturexport, utbyte och kulturföretagsamhet. 
Ett av projektets målsättningar är att stöda producentskap. Detta görs genom att beskriva, analysera 
och sprida modeller för kompetenshöjning via lokala producentverkstäder, via handledning och 
mentorering, genom att stöda bildandet av aktörernas gemensamma kundnätverk och genom att 
sprida goda modeller för gränsöverskridande nätverksarbete. Projektet beskriver, analyserar och 
sprider modeller för hur man startar ett inkluderande nätverk, Produforums organisationsmodell, 
nya mångprofessionella samarbetsformer och en modell för gemensam gränsöverskridanden kun-
skapsproduktion, utvärdering & utveckling. Projektet arbetar för att främja kulturexportfärdigheter 
för målgruppen. Detta görs via handledning i användandet av nya medieformat och marknadsfö-
ringsmodeller och handledning i användningen av kompetensportföljer. Projektet skapar en grund 
för konstnärligt utbyte via sin unika verksamhetsmodell och handleder konstnärer och producenter i 
att synliggöra och sälja sitt kunnande inom landet och internationellt. Projektet utvecklar en nätba-
serad kompetensbank och bidrar till större synlighet för målgruppen. 
 
Projektets resultat är att kulturproducenter får bättre kulturexportfärdigheter, att det fria kulturfältet 
får större synlighet och bättre förutsättningar för kulturexport och utbyte och att goda verksamhets-
modeller beskrivs, analyseras och sprids. Dessutom sprids Produforum verksamhetsmodellen i hela 
Svenskfinland, till det finska fältet och internationellt som en fungerande modell för professionellt 
sektoröverskridande nätverksarbete. 
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Projekti: S10882 VAKA Valtakunnallinen Klubi - ja aluekiertuehanke 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 
Kesto:  1.12.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 495 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  368 050,00 €  
 
Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetoiminnan kehittämishanke VAKA ratkoo esittävien taiteiden, 
erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun 
esteitä, ja tarjoaa ratkaisuja kaupunkiseutujen viihtyvyyden strategiselle kehittämiselle. Kaupunkien 
ja kaupunkiseutujen kilpailukyvyn näkökulmasta pääkaupunkiseudulle sekä maakuntakeskuksiin 
luodaan alueklubiverkosto, joka tarjoaa aktiivista ja laadukasta viihde- ja kulttuuripalvelua yritysve-
toisesti. Kotimarkkinoita, genrenvälistä sisällöntuotantoa ja artisteja kehittämällä luodaan edellytyk-
siä myös kansainvälisesti potentiaalisten suomalaisten artistien ja kokoonpanojen syntymiselle. 
Hankkeessa luodaan: 1) uusi kansallinen kiertuetuen toimintamalli ja sitä tukeva vapaan kentän 
tilastointijärjestelmä ja 2) alueklubiverkosto, joka tarjoaa ammattilaisille korkeatasoisia markki-
noinnin ja logistiikan oheispalveluja.  
 
Projekti: S10841 KULTAHANKE 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Suomen Yrittäjäopisto 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 548 565,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  438 852,00 €  
 
KULTAHANKE on Suomen Yrittäjäopiston hallinnoima ja yhdessä osatoteuttajien (Taito ry ja 
Fredrika Wetterhoff -säätiö) kanssa suunnittelema hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää 
käsi- ja taideteollisuusalalla toimivien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Lisäksi tavoitteena on 
integroida käsi- ja taideteollisuusala entistä kiinteämmin osaksi muuta elinkeinoelämää ja muita 
luovia toimialoja. Samalla lisätään alan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta, jonka seurauksena yrit-
täjyys käsi- ja taideteollisuusalalla kehittyy ja työllistyminen alan osaamista vaativiin tehtäviin kas-
vaa.  
 
Hankkeen aikana löydetään kasvu- ja kehityskykyisiä käta-alan osaajia, joille tarjotaan mahdolli-
suus kehittää liiketoimintaansa Muotoiluareena-työpajoissa, yrittäjävalmennusten ja Taito-
yrityspalveluiden avulla sekä mahdollisesti Muotoilurenkaan kautta.  
 
Projekti: S10977 TAIVEX - vientivalmennus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Teatterin tiedotuskeskus ry 
Kesto:  1.4.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 687 700,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  455 500,00 €  
 
TAIVEX on taiteen tiedotuskeskusten yhteistyössä valmistelema ja toteuttama vientivalmennusoh-
jelma. Se lisää ja kehittää taiteen alojen välittäjäportaan toimijoiden kansainvälistä osaamista, kou-
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luttaa vuosien 2009–2011 aikana lähes 100 taiteen ja luovien toimialojen tuottajaa, manageria, 
agenttia, galleristia, kuraattoria ja kustantamojen edustajaa, on aktiivinen yhteistyöverkosto teatte-
rin, tanssin, sirkuksen, kuvataiteen ja kirjallisuuden ammattilaisille sekä kotimaassa että kansainvä-
lisesti, kerää, kokoaa, tuottaa ja välittää tietoa eri taiteenaloille taiteen kansainvälistymisen tueksi 
sekä edistää suomalaisen taiteen vientiä ja kansainvälistymistä. 
 
Projekti: S11026 Art Hub - luovien alojen osaamisyhteisö 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry 
Kesto:  1.6.2009–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 439 553,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  373 620,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on taidetoimikuntapalveluiden kehittäminen. Tavoite sisältää uuden Art Hub 
-osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen kehitystoimintaa, ja sitä kautta 
taidetoimikunnan roolin vahvistamisen osana yrityskehityskenttää. Art Hub -palveluprosessiin kuu-
luvat alan toimijoille suunnattu ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava palvelupolku, taide-
toimikuntien parantuneet palvelumallit sekä osaamisyhteisötoiminta. Prosessin tarkoituksena on 
palvella sellaisia luovien alojen toimijoita, jotka jäävät nykyisten mallien puitteissa avun saavutta-
mattomiin. Hanketoimijoiden parantuneiden palveluiden myötä hankkeesta hyötyvät luovien toimi-
alojen toimijat sekä muiden toimialojen yrityskenttä, joka saa uusia palveluita oman liiketoimintan-
sa kehittämiseen. Art Hub -hankkeen keskeisenä sisältönä synnytetään ja testataan uutta toiminta-
mallia luovan toimialan yritysten ja (yrityskehitys)organisaatioiden sekä muiden toimijoiden välille.  
 
Projekti: S10318 ART360 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.8.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 033 333,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  878 333,00 €  
  
Hankkeen päätavoitteena on lisätä kuvataiteen toimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen 
toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista sekä löytää uusia liiketoimintamalleja 
kuvataiteen alan roolin edistämiseen yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä. 
 
Hankkeessa mukana olevien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on valtakunnallisen verkostoyhteis-
työn organisoituminen, uusien liiketoimintamallien kehittäminen sekä kuvataidetoimijoiden ammat-
timaisuuden kehittäminen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen. Hankkeen tärkeimpänä tulok-
sena on käytännönläheinen, manageritoimintaa edistävä oppimiskokonaisuus, joka ottaa huomioon 
kuvataiteen kentän erityispiirteet. Hankkeen tuloksena syntyy 1) uusia kuvataiteen liiketoimintamal-
leja, joita on testattu käytännössä, 2) sähköisen liiketoiminnan osaamista tukeva verkkopalvelu ja 3) 
valtakunnallisesti organisoitunut kuvataiteen managerointiverkosto. 
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Projekti: S10875 SILLANRAKENTAJAT - luovien alojen agenttien ja 
  vientiammattilaisten valmennusohjelma 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Adulta Oy 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 966 216,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  768 777,00 €  
 
Sillanrakentajat-hankkeen tavoitteena on synnyttää kokonaan uusi luovien alojen agenttien ja vien-
tiammattilaisten ammattikunta, ja sille toimintakulttuuri ansaintamahdollisuuksineen. Agenttitoi-
minnan käynnistämisellä ja vientiosaamisen kasvattamisella luodaan luovien alojen mikro- ja pk-
yrityksille toimintaympäristö, joka kannustaa laajentamaan markkinoita niin Suomessa kuin ulko-
maillakin. Toimenpiteinä hankkeessa ovat agenttien ja vientiammattilaisten valmennusten kehittä-
minen ja toteutus sekä uuden ammattikunnan synnyttäminen, sen toimintakulttuurin luominen sekä 
asiasta tiedottaminen valtakunnan tasolla. Lisäksi järjestetään alueellisia workshopeja sekä luovien 
alojen myyntinäyttelyitä Pietarissa ja pääkaupunkiseudulla. Verkostoja luodaan yli kulttuurin toimi-
alarajojen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, sekä syvennetään yhteistyötä luovien alojen, 
muun elinkeinoelämän, koulutuslaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Hankkeessa luodaan 
useita malleja, joita myös muiden toimialojen edustajat voivat hankkeen päätyttyä hyödyntää. Näitä 
ovat agentti- ja vientiammattilaisten valmennusmallit sekä agentuuritoiminnassa sovellettavat ylei-
set toimitusehdot ja muut sopimusmallit.  
 
Projekti: S11129 Tapahtumatuotannon mikroklusteri 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Itä-Uudenmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Posintra Oy 
Kesto:  1.7.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 123 200,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  86 240,00 €  
 
Projektilla kehitetään itäuusmaalaista tapahtumatuotantoa kokonaisuutena. Luodaan mahdollisuuk-
sia luovan alan yrittäjyyteen vahvistamalla tapahtumatuottajien osaamista ja kehittämällä yhteistyö-
tä tapahtumien sidosryhmien kanssa. Projektissa kartoitetaan maakunnan toimijat, tapahtumatuotta-
jat ja ne sidosryhmät joilta tapahtumatuottajat ostavat tai vaihtavat palveluita. Tämän kartoituksen 
pohjalta luodaan uusia toimintamalleja toimijoiden välille. Maakuntaan luodaan tapahtumatuotan-
non mikroklusteri. Kansallista yhteistyötä muiden merkittävien tapahtumatuotannon keskittymien 
kanssa kehitetään. 
 
Projekti: S10037 Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja:  Cursor Oy 
Kesto:  1.4.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 150 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  640 000,00 €  
 
Luovat alat -ohjelma palvelee Kotkan-Haminan seudun n. 300 kohdealojen yritystä. 
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Ohjelman toiminnan tuloksena syntyy 1. uutta liiketoimintaa, 2. liiketoiminnan kasvua ja muiden 
alojen kilpailukyvyn paranemista ja 3. yritysten tuotekehityshankkeita, jotka vaikuttavat Kotkan-
Haminan seudun imagoon ja vetovoimaan. Ohjelma käynnistää luovien alojen pk-yrityksiä ja kas-
vattaa toimivien yritysten liiketoimintaa. Kasvun edellytyksiä parannetaan poistaen esteitä, ja pai-
kallismarkkinaa kehitetään yhteistyössä julkisen, koulutus- ja kolmannen sektorin sekä viranomais-
toimijoiden kanssa. Luovien alojen mikro- ja pk-yritykset seudulla valituilla painopistealoilla ovat: 
1. esittävät taiteet ja tapahtumatuotanto, 2.  muotoilupalvelut ja käsityö, 3. arkkitehti- ja suunnitte-
lupalvelut, 4. visuaaliset alat sekä 5. kustannus- ja julkaisutoiminta. Ensisijaiset kohdeyritykset ovat 
toimialojen ydinliiketoiminta sekä jakelu- ja arvoketjut, eli jakelu, välitys, managerointi, mesenaat-
titoiminta, alkutuotteiden jatkokehitys uusiksi myytäviksi tuotteiksi sekä markkinointi- ja myynti-
kanavat. 
 
Projekti: S10043 Digitaaliset sisällöt 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kouvola Innovation Oy 
Kesto:  1.4.2008–30.10.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 547 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 079 876,00 €  
 
Digitaaliset sisällöt -hankkeessa painopisteenä ovat sähköisten palveluiden ja prosessien käyttö, 
monikielinen viestintä ja sisällönhallinta yritysten liiketoiminnassa sekä Venäjä-yhteistyön kehittä-
minen toimialalla. Liiketoimintaympäristöön liittyviä kehitystavoitteita ovat sisältöliiketoiminnan 
kansainvälistyminen, digitaalisten sisältötuotteiden ja -palveluiden käyttöönoton nopeuttaminen eri 
toimialoilla, T&K-toiminnan sisällyttäminen osaksi sisältöliiketoiminnan arvoketjua ja ideasta 
markkinoille -prosessia, monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan hyödyntäminen liiketoiminta-
prosesseissa sekä digitaalisten oikeuksien hallinnan ja niihin liittyvien uusien ansaintamallien käyt-
töönotto sisältöjen jakelussa. Teknologian ja asiakaskäyttäytymisen kehittämistavoitteita ovat: uusi-
en käyttöliittymien omaksuminen, erityisesti sisältöjen osalta, esim. liike- ja ääniohjaus, sisällönhal-
linnan uusien teknologia-alustojen käyttöönotto ja standardisointi, monikanavaisuuden hyödyntä-
minen sisältöbrändin arvon lisääjänä, jatkuvan oppimisen ja yhä korkeamman osaamistason vaati-
muksiin vastaaminen ja monikielisyyden ja -kulttuurisuuden sisällyttäminen valintojen yhteiskun-
nassa tarjolla oleviin tuotteisiin. 
 
Projekti: S10382 Nature Craft Finland 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Measurepolis Development Oy 
Kesto:  1.3.2008–31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 442 262,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  320 939,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää taidekäsityö/design-, muotoilu- ja elintarvikealan mikro- ja pk-
yritysten sähköistä toimintaympäristöä ja kansainvälistä liiketoimintaa ja luoda edellytyksiä yritys-
ten liikevaihdon kasvattamiselle, 2) lisätä vientiä harjoittavien yritysten määrää ja liikevaihtoa, 
3) edistää yritysten osaamista ja valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan liittyen sekä tuottaa 
uusia innovaatioita, uutta tietoa ja uusia hyviä käytäntöjä maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti 
sekä 4) luoda mikro- ja pk-yritysten käyttöön toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikkialle Suo-
meen ja jota voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla. Toimenpiteinä levitetään Best Practice -
tietoa ja mentoroidaan, luodaan ja juurrutetaan uusia hyviä käytäntöjä, kehitetään ylimaakunnalli-
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nen tuotekehitys- ja verkostoyhteistyö sekä uusia työkaluja yritysten sähköiseen liiketoimintaan 
sekä kansainvälistyminen: koemarkkinointi ja testaus Suomessa ja saksankielisessä Euroopassa. 
 
Projekti: S10617 Simulaatio- ja peliteknologian sekä peliliiketoiminnan osaamisen 
  kehittäminen Kainuussa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.5.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 619 572,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  532 832,00 € 
 
Hankkeessa halutaan kehittää valtakunnallisestikin merkittävää peliliiketoiminnan osaamista ja va-
paasti hyödyntäen peli- ja simulaatioteknologiaa aloittelevien ja jo toimivien pelialan yritysten käyt-
töön Kainuuseen. Projektin päätavoitteena on uuden nopeasti kasvavan pelialan osaamisen kasvat-
taminen, kilpailukyvyn edistäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen alueelle. Tavoitteena on 
edistää pelialan yrittäjyyttä sekä luoda pelialan yrityksille edellytyksiä toimia Kajaanin seudulla 
kehittämällä yrityksille vapaasti hyödyntäen peliteknologiaa ja peli- ja simulaatioalan liiketoiminta-
koulutusta ja -osaamista. Projektin konkreettisena tavoitteena on kehittää: 1) helppokäyttöinen ja 
monella eri alustalla toimiva pelimoottoriteknologia sekä 2) alueen yrityksiä hyödyttävää peliliike-
toimintaosaamista. 
 
Projekti: S10848 TULISIELUT - Yrittäjyyden ABC luoville aloille YAT 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin Teknologiakeskus Oy / Intotalo 
Kesto:  1.4.2008–30.6.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 91 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  45 000,00 €  
 
ABC – luovien toimialojen yrittäjän ammattitutkintovalmennus on askel kohti yrittäjyyttä kulttuu-
rialalla. Se on tarkoitettu luovilla aloilla itsensä työllistäville ihmisille, jotka haluavat kehittää omia 
yrittäjyystaitojaan ja yrittäjäosaamistaan eri alojen yrittäjien kanssa. Valmennus tarjoaa osallistujal-
le käytännönläheistä valmennusta oman yrityksen kehittämiseen sekä asiakkuuksien ja verkostojen 
rakentamiseen. Yritystoiminnassa tarvittavia taitoja opitaan yhteisöllisissä valmennuksissa. Yhdessä 
15 hengen luovien alojen aloittavien yrittäjien ryhmässä yritystoiminnan haasteiden oivaltaminen 
muodostaa peilipinnan omien yrittäjätaitojen kehittymiselle kohti tulevaisuuden luovaa yrittäjää.  
 
Projekti: S10412 Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 
Rahasto:   ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.4.2008–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 794 614,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  694 472,00 €  
 
Hankkeen kautta toteutetaan osaltaan Kainuun maakuntasuunnitelman visiota, jossa uskotaan kas-
vuun erityisesti matkailun ja mediakulttuurin aloilla. Kainuussa on kulttuuriyrittäjyyden ja matkai-
lun alalla vain harvoja yrityksiä. EU- ja Venäjä-kulttuuriosaamista on hyödynnetty vähän. Kainuus-
sa tulee kehittää olemassa olevia hankkeita ja yrityksiä, sekä luoda uusia. 
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Lapin yliopisto ja Kajaanin yliopistokeskus profiloituvat entisestään kulttuuriyrittäjyyden ja elä-
mystalouden valtakunnallisesti merkittäviksi osaajiksi. Tutkinto tuottaa yhteiskuntatieteen maisterin 
(YTM) tutkintoja ja taiteen maisterin (TaM) tutkintoja. Koulutuksen ja yhteistyön kautta luodaan 
uusia kulttuurituotantoja ja -tuotteita yhdistämällä osaamista, verkostoitumalla ja muodostamalla 
suurempia hankekokonaisuuksia. Yritysten osaaminen lisääntyy ja yrityksiä syntyy lisää.  
 
Projekti: S10353 Työtä ja yrittäjyyttä Taiteen ja kulttuurin Senioriakatemialla 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutusyksikkö 
Kesto:  1.6.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 246 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  180 000,00 €  
 
Projektin yleisenä tavoitteena on kulttuurialan osaamisen kehittäminen ja tätä kautta yrittäjyyden 
tukeminen ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaaminen. Projekti edistää työssä jaksamista ja 
halukkuutta jatkaa työelämässä pidempään. Projektin tavoitteena on senioriakatemian virtuaalisen 
toiminnan kehittäminen, mikä tukee senioriakatemian visiota verkostopohjaisena opetuksen ja tut-
kimuksen toimintatapana seniorikansalaisille. Projektin tavoitteena on tutkimustoiminnan käynnis-
täminen ikääntyvien oppimiseen ja opettamiseen liittyen. Projektin tavoitteena on myös senioriaka-
temian toiminnan laajentaminen kansainväliseksi, sekä verkostoitumisen edistäminen yliopistojen, 
oppilaitosten, yritysten sekä taide- ja kulttuurialalla toimivien kesken. Projektin varsinaisena kohde-
ryhmänä ovat 50-vuotiaat, erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja hoiva-alalla työssä olevat seniorit. Pro-
jektin toimenpiteitä ovat taiteen ja kulttuurin alojen yliopistollinen koulutus sekä virtuaalisuuden ja 
kansainvälisyyden kehittäminen. Projektin kaikkea toimintaa läpileikkaava toimenpide on yhteis-
työverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen. Projektissa verkostoidutaan yliopistojen, muiden 
oppilaitosten, yritysten sekä muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden välillä. 
 
Projekti: S10768 Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Keski-Suomi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen ELY-keskus 
Kesto:  1.9.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 2 077 712,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 765 000,00 €  
 
Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten käyntiin lähdön ja/tai kasvun edistäminen, sekä 
yritysten johdon ja avainhenkilöstön osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja pe-
rustuu ennakointiin sekä kentältä verkostojen kautta saatavaan tietoon. Tavoitteena on yritysten 
entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Johdon ja henkilöstön osaa-
minen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. aloitusvaihe, kasvu, uuden teknologian 
käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen, suhdanteet) turvataan. Yritysten osaamista edistävien pal-
velujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa pa-
rannetaan. 
 
Kehittämisohjelmassa tarjotaan räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritys-
ten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen edistämiseksi. Palvelut voidaan jakaa neljään koko-
naisuuteen: 1. palvelut pk-yritysten alkutaipaleen ja yritysverkostojen kasvun aktivointiin, 2. pk-
yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät pal-
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velut, 3. yrityspalveluverkoston kehittämiseen liittyvät toimet, mm. luovan alan yritysneuvontapal-
velun, Jalostamo-palvelun jalkauttaminen valtakunnallisesti ja 4. sisäinen asiakkuuden palvelumalli 
ELY-keskuksen kehittämisen osana. 
 
Projekti: S10547 Game Bridge 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 551 190,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  418 904,00 € 
 
Game Bridge -hankkeessa kehitetään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tueksi uusia tieto- ja vies-
tintätekniikkaan perustuvia oppimisympäristöjä työelämän ja oppilaitoksen rajapintaan. Hankkeen 
aluksi keskeiset toimijat Jyväskylän ammattiopistosta ja Koulutuksen tutkimuslaitokselta kartoitta-
vat uusimman tiedon tieto- ja viestintätekniikan käytöstä työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa, ja 
mahdollisista uusista innovaatioista. Toimijoilta työpaikoilla ja ammattiopistoissa selvitetään aihe-
piirejä, joissa 3D-toimintaympäristöllä voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen näkökulmasta. Kartoitusten perusteella valitaan aihe ja yhteistyökumppanit pelilliselle 
toteutukselle. Yhteistyössä osapuolten kesken laaditaan toimintaympäristölle käsikirjoitus, jossa 
yhdistyvät työelämän tarpeet, opetussuunnitelma ja yhteisöllisen oppimisen pedagogiikka. Tekninen 
toteutus tehdään käsikirjoituksen pohjalta. Toimintaympäristön testaaminen ja käyttöönotto suunni-
tellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken. Vuonna 2010 valmistuu pelillinen 3D- toimintaympäris-
tö, joka testataan työpaikkaohjaajilla ja opettajilla sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opetta-
jiksi opiskelevilla.  
 
Projekti: S11455 Interaktiivinen Sápmi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus 
Kesto:  1.8.2010–30.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 125 400,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  118 400,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on vastata Suomen Saamelaisalueen tarpeeseen täsmäkouluttamalla media-
alalle interaktiivisen median monitaitajia, animaatioteknologian hallitsijoita sekä sosiaalisen medi-
an, mm. Internetin, antamien mahdollisuuksien taitajia. Tämän lisäksi tavoitteena on parantaa saa-
melaislasten ja nuorten koulutuksellista ja sosiaalista tavoitettavuutta saamelaisalueen ulkopuolella, 
parantaa alueen työllisyysmahdollisuuksia sekä edesauttaa muuttotappion vähenemistä lisäämällä 
saamelaisnuorten mahdollisuuksia työllistyä saamelaisalueella. Hankkeen tavoitteena on myös ke-
hittää kulttuurituntemusta ja taltiointia, joka tekee saamelaiskulttuuria ja -mediaa tunnetummaksi 
valtakunnallisesti ja tuottaa saamelaiskulttuuriopetusmateriaalia. 
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Projekti: S11405 Musiikki elämään - Osallistavan konserttitoiminnan ja 
  yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke - esiselvitys 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.7.2010–31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 32 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  27 224,00 €  
 
Esiselvityksessä on kartoitettu mahdollisuudet synnyttää alueellisesti kattava palvelumalli konsertti-
toiminnan ja yleisöyhteistyön tuottamiseen. Lähtökohtana palvelumallissa on kolmannen sektorin, 
kuntatoimijoiden ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö. Palvelumalli kehittää paikallisten 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistavien ja tavoittavien konserttien sekä työpajojen järjestämiseen, 
luo työllistymismahdollisuuksia ja vahvistaa taidekasvatuksen keinoin paikallista hyvinvointia. Ke-
hitettävä konserttitoiminta kasvattaa kuntalaisten sosiaalista ja kulttuurista pääomaa ja tarjoaa sekä 
yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä voimauttavia kokemuksia.  
 
Projekti: S10225 Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.8.2008–31.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 630 900,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  630 900,00 €  
 
Kulttuuriteollisuuden koulutusohjelmakokonaisuus on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä 
kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan monitieteinen opetuskokonaisuus. Keskeinen tehtävä on 
kouluttaa monitieteisiä kulttuuriteollisuuden osaajia Lapin kehittyviin tarpeisiin. Ohjelmasta val-
mistuvilla on myös vahva markkinatutkimuksen osaaminen. Koulutusohjelmakokonaisuus mahdol-
listaa taideteollisen alan liiketoiminnan juurtumisen pohjoiselle alueelle. Ohjelma tuottaa osaajia 
erityisesti matkailu-, vapaa-aika ja kulttuuripalveluiden aloille, joilla on yhä tärkeämpi merkitys 
Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kannalta. Projekti toteutetaan kahden erillisen, toisiaan tukevan 
maisteriohjelman avulla. Tilan ilme -maisteriohjelman avulla jalostetaan koulutettavien taitoa suh-
teessa rakennetun ympäristön, erityisesti sisätilojen, esteettiseen, viestinnälliseen ja elämykselliseen 
toiminnallisuuteen ja ilmeeseen. Design, media and markets lähestyy kulturoitunutta taloutta muo-
toilun, median ja markkinoiden monitieteisestä näkökulmasta. Se kouluttaa markkinaorientoituneita 
osaajia erityisesti kulttuuriteollisuuden aloille (mm. mainos-, media-, design-toimistot, peliteolli-
suus, vapaa-aikateollisuus). 
 
Projekti: S10947 Tuottaja 2020 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: OPH (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.8.2009–31.7.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 373 310,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  285 710,00 €  
 
Tuottaja 2020 -projektissa ennakoidaan tapahtumatuotantoklusterin tilaa vuonna 2020 tuottajan 
tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi. Näkökulmina hankkeessa korostuvat sekä tuotta-
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jien näkemykset että tuottajia ympäröivän tapahtumatuotantoklusterin toimijakunnan näkemykset. 
Tutkimusprosessi tähtää kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon tähtäävän kotimaisen koulutuksen 
kehittämiseen paikantamalla tulevaisuuden osaamistarpeita ja erilaisia osaajaprofiileita. 
 
Ennakointityö tähtää tapahtumatuotantokentän tuottajakeskeisten tulevaisuusskenaarioiden raken-
tamiseen. Aineiston keräämisessä hyödynnetään haastatteluja, tulevaisuustarinoita, Internet-
pohjaista kyselyä, wiki-alustaa sekä ammattituottajille suunnattavia skenaariopajoja. Keskeisenä 
menetelmällisenä kokeiluna testataan tulevaisuusikkunoiden ja av-skenaarioiden käyttöä. Päämää-
ränä on rakentaa still-kuvien sarja tapahtumatuotantokentän tulevaisuudesta sekä eniten puhuttavis-
ta tulevaisuusikkunoista lyhyitä av-pätkiä, joissa kuvataan monipuolisemmin tulevaisuuden skenaa-
riota. Olennaista ei ole tulevaisuusikkunoiden tai av-skenaarioiden totuudenmukaisuus, vaan se, että 
ne herättävät vastaajissa tulevaisuusorientointunutta keskustelua, joka analysoidaan erilaisten tule-
vaisuussignaalien paikantamiseksi.  
 
Projekti: S10385 Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: OPH (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Sibelius-Akatemia 
Kesto: 1.8.2008 - 31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 481 572,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  420 047,00 €  
 
Projektin tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa musiikkialan työelämässä tapahtuvista muutoksista, 
sekä niistä aiheutuvista laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeiden muutoksista. Tiedon on tar-
koitus palvella musiikkialan ammatillisen koulutuksen koko kenttää sekä tätä kenttää ohjaavia ja 
sääteleviä toimijoita. Projekti toteutetaan monimenetelmäisenä ja -vaiheisena tutkimuksena, jossa 
kohderyhminä ovat yhtäältä julkisin varoin toimivat musiikki-instituutiot, kuten orkesterit, musiik-
kioppilaitokset, yleissivistävä koululaitos sekä evankelis-luterilainen kirkko ja toisaalta monimuo-
toinen musiikkibisnes. 
 
Projekti:  S11345  Kierre-projekti 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pirkanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.8.2010–30.9.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 300 600,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  220 000,00 € 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun Kierre-projekti kehittää ja tutkii teatterityön tuotantoprosesseja, 
työmenetelmiä sekä laitteita, ja tuottaa tietoa siitä, miten teatterialan ammattiryhmien ja henkilöstön 
oppimista voidaan tukea, ohjata, arvioida ja johtaa. Tavoitteena Kierteessä on pitkäjänteinen ja ke-
hittyvä teatterityön toimintamallien kuvaus- ja muutosprosessi. Tuloksena on myös työelämäläh-
töistä koulutusta erityisesti ikääntyville ammattilaisille sekä tutkimusta ja opiskelijaprojekteja teat-
terityöstä. Osa toimintamalleista konseptoidaan hyviksi käytännöiksi jaettavaksi edelleen. Projektin 
tuotteena muodostetaan teattereiden tuotantoprosessin kokonaismalli. Nykyisiä työtapoja analysoi-
daan ja prosessin eri osia kehitetään vertailemalla parhaita käytänteitä niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisesti. Näin saadun palautteen perusteella mallinnetaan uusia tuotantotapoja, joiden soveltu-
vuutta arvioidaan yksityiskohtaisesti, ja joissa tarkastellaan erityisesti taiteellisen ennakkosuunnitte-
lun ja tuotannollisen prosessin suhdetta.  
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Projekti: S11126 Elokuvien ja tv-sarjojen kehittelyprojekti (ETKE) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pirkanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.9.2009–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 245 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  192 000,00 €  
 
Elokuvien ja tv-sarjojen koulutus- ja tuotekehitysprojekti, joka auttaa käsikirjoittajia ja tuottajia 
suuntautumaan ja avaamaan ovia kansainvälisille markkinoille. Käsikirjoittaja voi kehittää ideaansa 
ohjattuna kohti kansainvälisiä markkinoita, ja tuottaja valmentautuu kansainväliseen rahoituksen 
hakuun, markkinointiin ja verkottumiseen. Projektin tavoitteena on kehittää AV-alan yritysten 
osaamista ja yhteistyöverkostoja siten, että yritykset pystyisivät tuottamaan kansainvälisen tason 
tuotteita ja palveluita. Projektin tuloksena av-alan yritysten liiketoiminnallinen ja strategisen suun-
nittelun osaaminen, yhteistyöosaaminen eli verkostoituminen sekä tuotantoprosessin hallinta ja 
valmiudet kansainvälisten tuotantojen toteuttamiseen kehittyvät. Yritysten tavoitteena on hankkeen 
aikana tuotekehittää av-alan tuotteita, joilla olisi menestymisen mahdollisuuksia kansainvälisillä 
markkinoilla. Projektin aikaisen työskentelyn tuloksena on tarkoitus luoda kilpailukykyisiä käsikir-
joituksia, joiden perusteella tuotantosuunnitelmat on tehty, ja suurelle osalle on saatu rahoitus tuo-
tannon aloittamiseen.  
 
 
Projekti:  S11235 Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, CENTRIA tutkimus ja kehitys 
Kesto:  1.8.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 193 638,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  178 147,00 €  
 
Projektin tavoitteena on kehittää kulttuurialan liiketoiminnallisia osaamisvalmiuksia Keski-
Pohjanmaalla. Projektissa kehitetään Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikön hen-
kilöstön, opiskelijoiden ja alumneiden osaamista kulttuurisen liiketoiminnan alalla. Yhtenä keskei-
senä tavoitteena on edesauttaa yksikössä opiskelevien ja yksiköstä valmistuneiden opiskelijoiden 
valmiuksia kulttuuriyrittäjyyden alalla. Projektissa testataan osuustoimintamallin soveltuvuutta yri-
tyshautomon tavoin toimivan opiskelijayrityksen yhtiömuotona. Osuustoimintamalli tarjoaa opiske-
lijoille joustavan mahdollisuuden kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan jo opiskeluaikana, sekä jatkaa 
mahdollista yrittäjätoimintaa myös valmistumisen jälkeen. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan 
kulttuuriyrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen keskittyvä koulutus alueen kulttuurisesta yrittäjyy-
destä kiinnostuneille. Projektissa koulutetaan myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hen-
kilöstöä immateriaaliaoikeuksien ja kulttuurialan liiketoimintaosaamisen osalta. 
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Projekti: S11495 Produforum Österbotten 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Stiftelsen Juthbacka 
Kesto:  1.8.2010–30.6.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 365 577,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  274 183,00 €  
 
Produforum är en verksamhetsmodell för fria kulturaktörer, kulturföreningar och - organisationer 
samt kulturföretagare. Projektet Produforum Österbotten används för att skapa goda arbetsförutsätt-
ningar för kulturfältet och stöder kompetenshöjning inom nätverksbygge, producentskap, ekonomi-
hantering, företagsamhet och sektoröverskridande samarbete mellan kulturfältet och andra sektorer i 
samhället. Detta omfattar t.ex. samarbete mellan kreativa branschen, näringslivet och tredje sektorn. 
Produforum Österbotten är ett samarbetsprojekt mellan Juthbacka kulturcentrum och Yrkeshögsko-
lan Novia. Åtgärderna inom Produforum Österbotten bygger på den kartläggning av behov hos re-
gionens kulturaktörer, som genomförts under projektplaneringen. Syftet med Produforum Österbot-
ten är att svara på och tillsammans arbeta fram fungerande lösningar på dessa behov. 
 
Projekti: S10428 Kansanmusiikkikentän verkostoitumishanke - KAMU-verkosto 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kansanmusiikkisäätiö 
Kesto:  14.2.2008–14.2.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 96 751,00  € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  72 564,00 €  
 
Kansanmusiikkikentän verkostoitumishanke kehittää kansanmusiikkialan oppilaitosten välistä yh-
teistyötä ja verkottumista toisiinsa sekä muihin kansanmusiikkialan toimijoihin. Verkosto rakenne-
taan Kaustisen kansanmusiikkikeskittymän ympärille, ja solmukohtana toimii Kansanmusiikki-
instituutti. Kaustinen Folk Music Festivalin yhteyteen luodaan alan opiskelijoille uusi oppimisym-
päristö, jonka pääpaino on työelämälähtöisyydessä. Projektin luoman kansanmusiikkikentän verkos-
ton tarkoituksena on auttaa oppilaitoksista valmistuneita työllistymään alansa työpaikkoihin. Ky-
syntä kansanmusiikin ammattilaisista mm. kansan-, kansalais- ja musiikkiopistoissa on koko ajan 
kasvanut, mutta opetuksen tarjonta ei ole organisoitunutta, eikä mahdollisista osaajista opistoissa 
ole tarpeeksi tietoa. Projekti vastaa osaltaan tähän tarpeeseen verkostoimalla alan toimijoita sekä 
syventämällä opiskelijoiden tietoja alan työelämän vaatimuksista. 
 
Projekti: S10475 VisioLab 08-11 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 
Kesto:  1.4.2008–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 329 560,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  247 050,00 €  
 
Projektets mår är 1) stärka yrkeshögskoleutbildningens samverkan med näringslivet, för att möjlig-
göra en högre grad av möte med de nationella behoven i ett samhälle i stark förändring, 2) öka kun-
skapen om och erfarenheten av användning av kulturbranschens tjänster hos målföretagen, via för-
söksprojekt som utbildningen och studeranden är involverade i, 3) bredda och utveckla studerandes 
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möjligheter till praktik och projektbaserad utbildning, samt näringslivsbeställda lärdomsprov via 
stärkt företagsamhetsfostran och 4) genomföra och dokumentera pilotverksamhet för stärkning av 
undervisningspersonalens säkerhet och kompetens mot ett projektbaserat lärande på yrkeshögskole-
nivå. Projektets åtgärder är förjande:  1) via företagskontakter skapa kunskap om de Österbottniska 
sm-företagens nuvarande och framtida behov gällande kulturella tjänster, 2) best practice -exempel i 
form av projekt med studerande och företag initiera företagare till användning av kulturella tjänster, 
3) genomföra handledda företagsprojekt inom studierna, 4) samla erfarenhet och kunskap om verk-
ningarna av näringslivskopplad undervisning, samt  sprida dessa, 5) utreda och testa de pedagogiska 
möjligheterna med projektbaserad undervisning och skapa exempel kring detta och 6) vid behov 
koordinera företagsuppdrag vidare till yrkesverksamma inom kulturbranschen. Nya produkter och 
metoder är t.e nya produktmodeller och -skisser för deltagarföretag. 
 
Projekti: S11318 DIGIREGION - Digitaalisen sisältöliiketoiminnan 
  kansainvälistämisen alueelliset kehittämis- ja tukipalvelut 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos 
Kesto:  1.8.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 445 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  370 000,00 €  
 
Digiregion -projektissa toteutetaan Pohjois-Karjalan alueelle digitaalisen sisältöliiketoiminnan alu-
eellisten tukipalvelujen järjestelmä, jossa käynnistetään systemaattinen yritysyhteistyö koskien si-
sältöliiketoiminnan osaamisen kehittämistä alueella. Digiregion jakaantuu neljään eri toimenpitee-
seen, jotka sisältävät eri menetelmin tapahtuvaa toimintaa (seminaarit, koulutukset, workshop, tut-
kimusworkshop, kansainvälistyminen): 1) kansainvälisen sisältöliiketoiminnan koulutus ja mento-
rointi, 2) digitaalisen sisältöliiketoiminnan innovatiivisen kehittämisen toimijaverkosto, 
3) teknologisten ratkaisujen kehittäminen sekä 4) kansainvälistyminen ja verkostojen luominen. 
 
 
Projekti: S10316 Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja 
  simulaatiostudio sekä yrityshautomotoiminta (kehittämisosio) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.9.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 783 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  587 850,00 €  
 
Outokummun Sisältökaivos - Kansainvälinen peli- ja simulaatiostudio sekä yrityshautomotoiminta -
kehittämishankkeen ydintavoitteena on luoda Outokumpuun uudenlainen pelialan osaamisverkosto 
ja -palvelut hautomo- ja liiketoiminnalle sekä kansainvälisille projekteille. Tavoitteena on voimakas 
kansainvälinen ja kansallinen verkostoituminen sekä hankkeesta tiedottaminen pelialalla. Hankkeen 
avulla pyritään synnyttämään yritys- ja yhteistyöverkosto, joka käyttää tehokkaasti hyväkseen peli-
studion tarjoamia mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla tukensa hautomossa aloittaville yrityksille. 
Osana hanketta toteutetaan voimakas Outokummun sisältökaivoksen toiminnan kansainvälistymis- 
ja tiedotuspanostus. 
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Projekti: S10884 Tonal Innovation Center - TONIC 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 627 496,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  520 000,00 €  
 
Pohjois-Karjalassa on vahvaa materiaali- ja komposiittiosaamista, ja kehitystyössä alue on valta-
kunnan kärjessä: uusien materiaalien testauksen lisäksi on pystytty kehittämään kaupallisia tuottei-
ta. Teollisen tuotantokapasiteetin ja maakunnassa olevan osaamisen ja ammattilaisten avulla pysty-
tään yhdistämään soitinrakennuksen osaamista teolliseen muotoiluun ja tuotekehityksen osaami-
seen. Luonnonkuitukomposiittien ympärille on muodostunut alueellinen osaamisen keskittymä. 
Materiaalin tuotteistamisessa yritystoiminnaksi tarvitaan tuotekehitys- sekä muotoiluosaamista.  
 
Useat yritykset ja muut toimijat ovat nähneet tulevaisuuden mahdollisuuksien nousevan soitinraken-
tamisen perinteen, materiaaliosaamisen ja teollisen tuotannon yhdistämisestä siten, että maakunnas-
sa pystytään tuottamaan uudenlaisia soittimia uusista ympäristöystävällisistä materiaaleista tehok-
kaan teollisen tuotannon avulla. Yksittäisten ja erillisten hankkeiden sijasta tarvitaan alan kehityk-
sen keskittämistä. Hankkeen tuloksena syntyy sointiin perustuva tutkimus-, suunnittelu- ja tes-
tausympäristö, Tonal Innovation Center - TONIC, joka on osa alueelle kehitettävää SOINTU-
soitinteollisuusklusteria.  
 
Projekti: S11036 Creative Managers - Luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- 
  ja tuottajavalmennus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.8.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 644 518,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  547 840,00 €  
 
Creative Managers vahvistaa luovan alan toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten keskinäistä verkot-
tumista, luovan alan päämäärätietoista verkostojen hallintaa sekä säännöllistä ja koko maakuntaa 
koskevan koordinoinnin toteuttamista. Hankkeen lisäarvona nähdään luovien alojen pitkäjänteinen 
ja suunnitelmallinen kehittäminen ja alan toimijoiden työllistymiseen vaikuttaminen. Erityisesti 
uusien palveluinnovaatioiden sekä luovan alan yritysten ja yritysten toimintaympäristöjen kehittä-
minen edesauttavat alueen elinkeinoelämän ja uusien työmahdollisuuksien vahvistumista Pohjois-
Karjalassa ja Itä-Suomessa. Projektin tuloksena on toteutettu luovan alan kansainvälisen valmen-
nusohjelma, management-taitojen lisäys, ammattilaisverkosto on kehittynyt tehokkaaksi palvelun-
tarjoajaverkoksi, yritysten palvelutoiminnan tuotekehitys merkittävästi kasvanut ja markkinointiin 
panostettu. Osaamis- ja asiantuntijakoulutuksen ja yrityksille suunnatun täydennyskoulutuksen 
avulla on luotu luovan alan ja elämysteollisuuden asiantuntijuutta, innovaatiotoimintaa, pysyvää 
alaan liittyvää koulutusta sekä yrittäjyyttä.  
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Projekti: S10312 Valmistamo - nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä 
  Oulun seudulla 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus 
Kesto:  6.5.2008–30.4.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 499 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  299 400,00 €  
 
Valmistamo toimii nuorten kulttuuripalveluiden osaamiskeskittymänä, jonka tavoitteena on: 
1) nuorten kulttuurin innovaatioiden, toimintatapojen ja verkostojen kehittäminen ja levittäminen, 
2) luovan alan toimijoiden osaamisen lisääminen nuorten toimintaympäristöissä, 3) nuorten toimin-
taympäristöihin liittyvien ammattimaisesti tuotettujen palveluiden kehittäminen ja 4) työllistymisen 
parantaminen nuorten toimintaympäristöissä. Valmistamo tarjoaa kulttuurialan toimijoille työllis-
tymiskanavia sekä toimialasisältöihin liittyvää koulutusta, ohjausta ja konsultointia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa hankkeessa luotavan prosessimallin mukaisesti. Valmistamo tuottaa pilottipro-
jekteja, jotka 1) tuottavat verkostoille uusia kulttuuri- ja taidepainotteisia sisältöjä ja 2) kiinnittävät 
kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoita työllistymisen kannalta tärkeisiin verkostoihin. Hankkeen alussa 
kehitetään prosessimalli pilottiprojekteille toiminta- ja menettelytapojen testaamiseksi erityisesti 
poikkikulttuurisuus huomioiden. Hanke toimii välittäjänä ja yhteyksien luojana olemassa olevien ja 
kehitettävien verkostojen sekä kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoiden välillä. Rockpolis-
tiedotuskeskuksen toiminta laajennetaan seudulliseksi, ja myös kansallista roolia kehitetään. Kult-
tuuritalo Valveessa ja Rockpolis-tiedotuskeskuksessa luotuja toimintatapoja ja -malleja sovelletaan 
muihin nuorten kulttuurin toimintaympäristöihin.  
 
Projekti: S11256 Taito Pohjois-Pohjanmaa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 407 143,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  366 429,00 €  
 
Taito Pohjois-Pohjanmaa -hankkeen kohderyhmiä ovat toimivat käsityöyrittäjät sekä yrityksen pe-
rustamista suunnittelevat henkilöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat toimialat, jotka hyötyvät käsityöyrit-
täjyydestä: matkailu, kauppa ja palvelut. Hankkeen tavoitteet liittyvät käsityöyrittäjyyden toimin-
taympäristön kehittämiseen, käsityöyrittäjyyden tukemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tuotan-
toon ja tuotekehitykseen. Hankkeen toimenpiteiden myötä päivitetään Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja 
taideteollisuuden kehittämisstrategiaa yhdistyksen osalta.  Hankkeen toimenpiteiden tuloksena alu-
eella on kolme merkittävää käsityökohdetta, joissa suojeltu talo on otettu järkevään käyttöön. 
Hankkeen aikana järjestetään Oulussa kahdet Muotoilupäivät, joilla on huomattava merkitys käsi- ja 
taideteollisuusalan tunnettuuden lisäämiseksi maakunnan alueella. 
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Projekti: S10985 Kokeellinen tuotekehityslaboratorio - Experimental Design LAB –  
  EDEL 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä/ Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Kult-
tuurialanyksikkö 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 437 500,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  300 000,00 €  
 
Projektin tavoitteena on toteuttaa ideoivaa, kokeellista ja tuotteistavaa tuotekehitystä sekä sitä tuke-
vaa tutkimus- ja koulutustoimintaa kalustealan muotoilulaboratoriossa. Kokeellisen tuotekehitysla-
boratorion tehtävänä on kehittää dynaamista ja nopeaa tuotekehityssykliä edistäviä käytäntöjä yh-
teistyössä huonekalualan yritysten ja muotoilijoiden kanssa, sekä mallintaa luovien prosessien kul-
kua rinnakkaisen akateemisen tutkimustoiminnan tukemana. Muotoilulaboratorio toimii intensiivis-
ten tuotekehitysretriittien tapaan: muotoilijoita, asiantuntijoita ja yritysten osaajia työskentelee eri-
laisissa tiimeissä. Laboratorion intensiivijaksoilla muotoilijat ja yritykset voivat luoda luottamuksel-
lisia yhteistyösuhteita keskenään. 
 
Projekti: S10035 SARKA Luova Pohjois-Savo 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kuopion kaupunki / kulttuuripalvelut 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 821 700,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  700 000,00 €  
 
SARKA - Luova Pohjois-Savo -hanke on muodostunut viiden eri hankkeen/hankeaihion ja tarve-
kartoituksen pohjalta. Kaksivuotinen hanke tuo koko Pohjois-Savoon toivottua ja tarvittua johdon-
mukaista ja pysyväksi rakentuvaa yhteistyötä verkoston muodossa. Verkosto mahdollistaa erilaisten 
toimijoiden verkottumisen eri tasoilla ja alueilla. Tärkeitä haasteita hankkeessa ovat sisältöjen tuot-
teistaminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja niissä tukeminen koskien niin organisaatio- 
kuin yksityistoimijoita (yritykset ja ammatinharjoittajat). Koulutus, kulttuurikasvatus sekä hyvin-
vointia ja terveyttä edistävä linja ovat kaksisuuntaisia, myös toimijoihin itseensä kohdistuvia. 
Osaamisen parantuessa kansainvälistyminen ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä kulttuurimatkai-
lun edistäminen tulevat luontevaksi osaksi luovien alojen toimintaa. Eri toiminnot vahvistavat luo-
vien toimialojen tunnettavuutta ja arvostusta myös yhteistyökumppanina. Koulutus- ja yliopistoyh-
teistyön kehittyessä tutkimustulosten hyödyntäminen niin luovien alojen kuin muiden alojen yritys-
ten tuotekehittelyssä, markkinoinnissa ja viennissä paranee.  
 
Projekti: S11009 Art Hub -hankekokonaisuus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Savon taidetoimikunta 
Kesto:  1.1.2009 - 31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 767 568,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  692 598,00 €  
 



25 
 

Tavoitteena on vahvistaa luovien alojen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Han-
ke jakaantuu kolmeen toisiaan täydentävään ja tukevaan hankekokonaisuuteen: 1) Art Hub, jonka 
tavoitteena on palveluprosessien kehittäminen luovien alojen kehittämisorganisaatioiden toiminnan 
tueksi, 2) Art360, jonka tavoitteena on kuvataiteilijoiden liiketoimintaosaamisen ja manageritaitojen 
kehittäminen, sekä 3) Luovain, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen luovien alojen ja 
yrittäjyyden aluetaloudellisesta merkityksestä ja liiketoiminnan tilanteesta, sekä mittareiden tuotta-
minen alan vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. 
 
Projekti: S11077 Ole aktiivinen Läpi Elämän 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kuopion kaupunki, hallinto- ja kehittämiskeskus, talous- ja strategiapal-
velu 
Kesto:  1.6.2009–31.5.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 319 872,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  279 887,00 €  
 
Tavoitteena on hyvinvointia lisäävien toimintamallien kansainvälinen etsiminen ja mallien pilotoin-
ti hankkeen kohdealueella projektin aikana. Teemoina ovat sisällölliset teemat kulttuuri ja liikunta, 
sekä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kumppanuudet. 
 
Viime vuosina Kuopiossa toteutettujen kuntalaiskyselyjen keskeinen viesti on, että asukkaat halua-
vat olla voimavarana, he haluavat uusia yhteisöjä ja sosiaalisia kontakteja. Järjestöt toivovat tii-
viimpää yhteistyötä kaupungin kanssa mm. tilojen käytössä. Projektin neljä toimenpidekokonaisuut-
ta muodostuvat seuraavasti: 1. paikallinen verkottaminen ja toimintamallien jatkokehittäminen sekä 
toimintamallien testaus, 2. opintomatkat Eurooppaan, 3. tiedon levittäminen Itä-Suomen laajuisesti 
ja 4. projektin koordinaatio ja hallinto sekä ulkopuolinen arviointi. Projekti edistää osaltaan alueen 
houkuttavuutta ja kilpailukykyä parantamalla asuinalueiden yhteisöllisyyttä sekä palvelutarjontaa, 
työllistymistä kolmannen sektorin tehtäviin, kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden liiketoiminta- ja työ-
paikkamahdollisuuksia sekä osallistuvien organisaatioiden kansainvälisiä valmiuksia ja monikult-
tuurisia taitoja. 
 
Projekti: S10002 SataViesti (Satakunnan yritysviestinnän kehitysprojekti) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Satakunnan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK 
Kesto:  1.5.2008–30.4.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 547 340,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  422 096,00  € 
 
Viestinnällä on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli yritysten menestyksessä niin kansallisilla 
kuin kansainvälisillä markkinoilla. Toisaalta viestintä lukeutuu luoviin toimialoihin, ja kansallisesti 
tämän alan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Sataviesti-projekti antaa yrityksille valmiuksia verkostoitua niin viestintäalan sisällä kuin viestintä-
alan ja muiden avaintoimialojen yritysten välillä. Sataviesti-projektin koulutus- ja kehitystoimenpi-
teiden tavoitteena on viestintäalan yritysten kilpailukyvyn (osaaminen ja tehokkuus = kustannustaso 
sekä laatu) kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on Satakunnan avaintoimialojen yritysten viestinnän 
osaamisen kehittämisen kautta edistää näiden yritysten viestinnän toteutusta ko. palveluiden käyt-
tämisen sekä oman viestintäosaamisen kehittämisen näkökulmasta.  
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Projekti: S10197 Produforum Nyland 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. 
Kesto:  16.1.2008–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 886 260,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  743 445,00 € 
 
Projektet Produforum Nyland bygger upp goda arbetsförutsättningar och höjer kompetensen för 
producenter, kulturentreprenörer och konstnärer i Nyland, med speciell focus på östra Nyland under 
2010-12. Genom Produforum Nyland får östra Nyland en god möjlighet till regional utveckling 
genom kultursamarbete och -företagsamhet. Östra Nyland inkorporeras i den kulturella kompetens-
pool som byggts upp inom Produforum. Projektet stöder nya samarbetsformer mellan utbildnings-
fältet, kulturaktörer, företag, professionella kulturarbetare och kulturfältets studerande. Produforum 
Nyland kartlägger de professionella kulturaktörerna och deras behov Nyland samt delger resultat för 
adekvata aktörer. Produforummodellen, som utvecklas i Produforum Nyland bygger på idén om en 
öppen källkod som kan implementeras i olika regioner. Konkreta resultat är nya metoder för smidigt 
samarbete på kulturfältet, ett system för utbyte av tjänster, gemensamma nationella och internatio-
nella marknadsföringsmetoder och en gemensam modell för ekonomihantering för små kulturaktö-
rer. Andra resultat är ett resursforum där projekterfarenheter och processbeskrivningar dokumente-
ras, där material för lärande och kulturproduktion, rapporter och kompetenser samlas. Produforums 
bidrar konkret i inventeringar och utformningar av regionala kulturpolitiska strategier med finlands-
svenska förtecken, i anslutning till kommun- och servicereformen. Kulturens betydelse ökar inom 
alla samhällssektorer. Produforum Nyland utgör en öppen arena för sektroröverskridande samarbe-
te. Resultatet är en konkret kompetenshöjning kultur-, utbildnings-, socialsektorn och för aktörer i 
näringslivet. 
 
Projekti: S10767 SYMBIO Living Lab 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: HAAGA-HELIA Oy Ab 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 240 889,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  175 000,00 € 
 
SYMBIO Living Lab -projekti tukee Itä-Uudenmaan innovaatiojärjestelmän laajentumista siten, 
että se kattaa nykyistä paremmin myös kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden tarvitsijat ja tuottajat. 
Itä-Uudellamaalla, erityisesti Porvoossa, on elinvoimainen luovien toimialojen ja matkailualan yri-
tysten keskittymä, joka kuitenkin koostuu lukuisista pienistä, toisistaan erillisistä toimijoista. Näi-
den toimijoiden osaamista ja innovatiivisuutta ei ole tähän asti riittävästi pystytty hyödyntämään 
alueen kehittämisessä ja alueen asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Erityisesti toimialat ylit-
tävien tuote- ja palveluinnovaatioiden vähäisyys on merkillepantavaa. Hankkeessa alueen ammatti-
korkeakoulut HAAGA-HELIA ja Laurea toimivat ns. välittäjäorganisaatioina, jotka kokoavat hajal-
laan olevat toimijat yhteen, ja omalla t&k-osaamisellaan rakentavat yhdessä kulttuuri- ja hyvinvoin-
tialan toimijoiden kanssa kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kehitysalustan eli Living Labin. Living 
Lab -ajattelun mukaisesti palveluiden käyttäjät, yksityiset kuluttajat sekä alueen yrityksissä, julki-
sella sektorilla tai kolmannen sektorin palveluksessa olevat ihmiset ovat tiiviisti mukana innovaati-
oiden kehittämisessä. Näin ollen kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden Living Lab mahdollistaa myös 
sosiaalisten innovaatioiden syntymisen. Projektissa luodaan alueelle uudenlainen käyttäjäkeskeinen 
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tuotekehittelyn malli SYMBIO Living Lab. Samalla kehitetään oppimismenetelmiä, joiden avulla 
vahvistetaan liiketoiminta-, hyvinvointi- ja kulttuuriosaamista. Hankkeen tuloksena Porvoon uudel-
le kampusalueelle Länsirannalle (Taidetehtaan ympäristöön) on rakentunut avoin innovaatioalusta, 
SYMBIO Living Lab, joka tarjoaa kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointipalveluihin liittyviä tutkimus, 
kehittämis- ja innovaatiopalveluja tosielämän ympäristöissä. 
 
Projekti: S10657 Yrityshautomo Arabus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 501 270,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  209 804,00 €  
 
Projektin tehtävänä on yrityshautomotoiminnan harjoittaminen luovilla aloilla kolmivaiheisen pre-
hautomo–hautomo–posthautomo -konseptin avulla. Yrityshautomo Arabuksen keskeisenä toimin-
nallisena tavoitteena on yrittäjä- ja liiketoimintavalmiuksien kasvattaminen, yritystoiminnan syn-
nyttäminen ja edistäminen, osaamisen kaupallistaminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen, yri-
tysten kilpailukyvyn lisääminen ja kasvun kiihdyttäminen sekä yrittäjien ja osaamisen verkottami-
nen luovilla aloilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarjoamme toimitilat sekä niihin kuuluvat tukipal-
velut. Lisäksi tarjoamme koulutusta yrittäjä- ja liiketoimintavalmiuksien sekä liiketoimintaosaami-
sen kehittämiseen luovilla aloilla. Arabuksen tavoitteena on lisäksi pitää johtava asema luovaan 
alaan kuuluvien muotoilun, median (perinteinen ja digitaalinen), kulttuuri- ja sisältötuotannon sekä 
esittävien ja visuaalisten taiteiden yrityshautomokentässä.  
 
Projekti:  S10622 Kädet007 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia 
Kesto:  1.3.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 472 857,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  397 199,00 €  
 
Projekti tuottaa monialaisesti verkottuneen yrittämisen konseptin yrittäjiksi aikoville opiskelijoille, 
yrityshautomon ja työssäoppimispaikkoja Omnian opiskelijoille sekä  asiakaspalvelupisteen alueen 
asukkaille. Projektin aikana toteutetaan opettajien menetelmäkoulutusta ja kehitetään opetussuunni-
telmia. Uudet menetelmät ja opetussuunnitelmat luovat yrittäjyyden oppimisen puitteet. Laaditun 
konseptin pohjalta yrittäjyys saadaan eläväksi osaksi opetustoimintaa. Projekti korostaa yritystoi-
minnan verkottumista, jolloin luodaan pohja uusien oppimis- ja pienyrittäjyysklustereiden synnylle, 
ja samalla kehitetään ammatillisen koulutuksen yritysyhteistyötä ja yrittäjyyden oppimista. In-
noOmnia yhdistää käsityöaloja (laajasti ymmärrettynä) edustavat mikroyrittäjät, Omnian opiskelijat 
ja opettajat uuden oppimisympäristön ja toimintakonseptin avulla.  
 



28 
 

 

Projekti: S10206 Produforum Östra Nyland 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Posintra Oy 
Kesto:  17.1.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 77 050,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  54 800,00 €  
 
Projektet Produforum Östra Nyland bygger upp verksamhetsmodeller för att utveckla affärsverk-
samhet och produkter genom samverkan mellan evenemang och media, d.v.s. produkter där evene-
mangen är en källa för innehållen i evenemangens mångsidiga informationsspridning (press, tv, 
radio, internet o.s.v.), som bidrar till att göra evenemangen mer attraktiva, synliga och höja deras 
kvalitet. Dessutom koordinerar projektet kartläggningar av producenters, evenemangsarrangörers 
och företagens kompetens inom affärsverksamhet och innehållsproduktion inom informationssprid-
ning samt utvärderar möjligheter till ny produktutveckling i Östra Nyland. 
 
Projekti:  S11100 Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen 
  Musicare-verkostossa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Turun ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.9.2009–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 218 750,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  165 000,00 €  
 
Hanke tähtää varsinaissuomalaisen musiikkikoulutuksen ja työelämän intressien yhä tehokkaam-
paan yhteensovittamiseen, kouluttajien rakenteiden tarkoituksenmukaiseen yhtenäistämiseen ja 
koordinointiin.  
 
Projekti: S11144 Produforum Åboland 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Sydkustens landskapsförbund r.f. 
Kesto:  1.11.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 219 740,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  175 211,00 €  
 
Projektets resultat är förbättrade arbetsförutsättningar och ökad kompetens för fria kulturaktörer, 
kulturarbetare och konstnärer i Åboland. Andra resultat är nya samarbetsformer mellan utbildnings-
fältet, kulturaktörer, näringslivet och profesionella kulturarbetare. Som ett resultat av Produforum 
Åboland fås också en mer detaljerad kartläggning av de professionella kulturaktörerna och deras 
behov i Åboland. Ett konkret resultat är också ett resursforum där projekterfarenheter och process-
beskrivningar dokumenteras och utvecklandet av kulturarbetet i Åboland. Arbetet med kulturpolit-
sikt strategiarbete synliggörs och Väståbolands modell kan fungera som verktyg även för andra 
kommuner. Projektet erbjuder stöd för det regionala samarbetet som är särskilt angeläget efter 
kommun- och servicereformen, då 9 åboländska kommuner sammanslagits till 3 storkommuner och 
de svenska strukturerna är alltmer hotade. 
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Projekti: S10842 Brinkhallista kulttuurityöelämään 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Suomen kulttuuriperinnön säätiö / Brinkhallin kartano 
Kesto:  1.2.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 408 817,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  273 146,00 €  
 
Turun Kakskerran saarella sijaitsevan Brinkhallin kartanon kulttuurikeskuksen toiminta on aloitettu 
vuonna 2005, ja sen tiloja on alettu kohentaa vuonna 2003, jolloin se siirtyi nykyisen omistajansa 
hallintaan. Kartanon tiloja ovat sen kulttuuriperinnöllisesti arvokkaat rakennukset, puistot, metsät, 
kalliot ja meren sekä järven rannat. Rakennukset ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta varustukseltaan 
vaatimattomia. Kuitenkin jo nyt kulttuuritoiminta alueella on vilkasta, ja kartano on vähitellen tu-
lossa tutuksi sekä kulttuurimatkailu- että kulttuuritapahtumien toteutuspaikkana.  
 
Tämän projektin tarkoituksena on luoda Turun AMK:n taideakatemialle uusi oppimisympäristö 
kulttuurihistoriallisesti merkittävässä esityspaikassa, sekä vahvistaa ja laajentaa Brinkhallin asemaa 
kulttuurikeskuksena maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 
 
Projekti: S10465 Auraamo-muotoilun toimintakeskus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Turun ammattikorkeakoulu, muotoilun koulutusohjelma 
Kesto:  1.10.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 567 950,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  436 950,00 €  
 
Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian muotoilun koulutusohjelmissa perustetaan 
muotoilun palvelutoimintaan tähtäävä toimintayksikkö. Näin turvataan korkealaatuinen opetus sekä 
muotoilun ja muotoilupalveluiden saatavuus Turun seutukunnan alueen yritysten tietoisuuteen ja 
käyttöön. Auraamon toiminnan perusajatus on ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen konkreet-
tisen yhteistyötoiminnan kehittäminen ja ylläpito. Yrityksille Auraamo on tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen palvelukeskus. Opiskelijoille yksikkö on ammatillisen osaamisen oppimisympäristö, ja val-
mistuneille muotoilijoille yrityshautomo. Toimintakeskus edesauttaa yritysten ja oppilaitoksen vä-
listä yhteydenpitoa, tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden asettua joustavasti yritysmaailmaan ja 
lähentää yrityksiä muotoilun tuottajien kanssa. Tavoitteena on myös luoda muotoilualan uusille 
yrittäjille innostava, innovatiivisuuteen, tuotekehitykseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintaympä-
ristö. Vuokrattavine toimintoineen Auraamo alentaa vastavalmistuneiden muotoilijoiden kynnystä 
ryhtyä yrittäjiksi. Auraamo toimii muotoilun koulutusohjelmien yhteydessä.  
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Kulttuurimatkailuhankkeet (ESR) 
 
Projekti: S10362 ProArt hanke (Professional art promotion and development hanke) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Marjatta Eväsoja 
Kesto:  1.3.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 271 443,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  189 737,00 €  
 
Projektissa toteutetaan kulttuurialan kansainvälinen yrittäjyysvalmennus Etelä-Pohjanmaalla toimi-
ville kulttuurialan toimijoille. Koulutukseen osallistuja laatii oman toimintansa liiketoimintasuunni-
telman kansainvälistymisen edistämiseksi. Tarjotaan eteläpohjalaisia kulttuurituotteita valittujen 
kohdemaiden agenteille ja managereille. Suunnitellaan ja luodaan Internetissä toimiva verkkokaup-
pa sekä korkeatasoinen esittely- ja promootiomateriaali. Toimenpiteet kohdistuvat mm. rytmimusii-
kin kehittämiseen, Etelä-Pohjanmaan käsityöläisten tuotteiston kehittämiseen ja kokoamiseen, 
poikkitaiteellisen teoksen suunnitteluun, tanssitaiteen ja klassisen musiikin tuotteistamiseen sekä 
valokuva- ja kuvataiteen kehittämiseen. Uudet tuotteet ja teokset jäävät tekijänoikeuslain mukaisesti 
tekijöille. Kulttuurimatkailun sekä agentti- ja manageritoiminnan toimenpiteiden osalta tehdään 
yhteistyötä muiden hankkeiden sekä organisaatioiden ja kuntien kanssa. Kohderyhmiksi on valittu 
Etelä-Pohjanmaan ammattitaiteilijat, kulttuurilaitokset, tapahtumat sekä muut jo kv- kokemusta 
omaavat henkilöt tai ryhmät. Toimintasuunnitelma koskee 1) kulttuurimatkailua 2) säveltaidetta 
3) tanssitaidetta 4) käsi- ja taideteollisuutta sekä 5) veisto- ja kuvataidetta. Lisäksi projekti on avoin 
muille Etelä-Pohjanmaan alueella ammattimaisesti toimiville henkilöille, ryhmille ja yrityksille. 
 
Projekti: S10330 East Side Story - Puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun yliopisto 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 153 100,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  123 000,00 €  
 
Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset tapahtumat, matkailu- ja kulttuurialan 
toimijat, itäsuomalaiset korkeakoulut ja kunnalliset päättäjät. Välillisenä kohderyhmänä toimivat 
itäsuomalaisten korkeakoulujen ja tapahtumien yhteistyötahot ja sidosryhmät. Muita tahoja, joiden 
toimintaan projektin toiminta kohdistuu, ovat tapahtumien kävijät, Itä-Suomen elinkeinoelämä, 
matkailun liitännäiselinkeinot ja alueen muut kulttuuri- ja tapahtumatoimijat. Hankkeen tavoitteita 
ovat: 1) uuden soveltavan tutkimustiedon tuottaminen tapahtumamatkailusta, 2) tutkimustiedon 
levittäminen sekä 3) matkailututkimuksen ja kehittämistoiminnan keskinäisen yhteistyömallin luo-
minen yliopiston ja korkeakoulujen välille, jotta tutkimustietoa saadaan nykyistä paremmin tapah-
tumamatkailutoimijoiden käyttöön. 
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Projekti: S11222 PROMOOTTORI - Tapahtumatuotannon tulevaisuuden 
palvelumallit Mikkelin seudulla 

Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.11.2009–29.2.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 219 314,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  191 968,00 €  
 
Palveluammattien on ennakoitu kasvavan Suomessa lähitulevaisuudessa. Samalla on todettu, että 
luovilla aloilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys kansantaloudessa ja alueiden kilpailukyvys-
sä. Tapahtumatuotannon tulevaisuuden palvelumallit Mikkelin seudulla -hanke (Promoottori) tar-
kastelee luovien alojen kasvumahdollisuuksia erityisesti tapahtumatuotannon näkökulmasta. Hank-
keen tavoitteena on 1) alueellisen tuottaja- ja manageriverkoston kehittäminen, 2) uusien tapahtu-
matuotteiden ja palvelujen kehittäminen (erityisesti venäläiset matkailijat huomioiden), 3) asiakas- 
ja käyttäjälähtöisten menetelmien ja mallien soveltaminen tapahtumatuotantojen suunnittelussa, 
4) sesongin pidentäminen ja ympärivuotisen tapahtumatuotannon tukeminen, 5) neljän kokeiluta-
pahtuman suunnittelu (mm. Mikkeli meets Russia -festivaali), 6) Mikkelin seudun tapahtumapaik-
kojen kehittäminen, 7) uusien koulutustuotteiden kehittäminen ja tapahtumaosaamisen vahvistami-
nen ja 8) Mikkelin seudun tapahtumasuunnitelman (2010-2020) laatiminen. 
 
Projekti: S11382 Lakeland Events – Savonlinnan seudulla tapahtuu 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Savonlinnan seudun kuntayhtymä 
Kesto:  1.6.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 294 528,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  234 800,00 €  
 
Lakeland Events – Savonlinnan seudulla tapahtuu -hankkeella haetaan ratkaisua Savonlinnan seu-
dun matkailusesonkien pidentämiseen ja alueen vetovoimaisuuden tehokkaampaan hyödyntämi-
seen, tapahtumien tuotanto- ja markkinointiongelmiin sekä seudulta puuttuvaan kokonaisvaltaiseen 
tapahtumien koordinointiin ja verkostoitumiseen. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat tuottaja- ja 
markkinointiosaamisen vahvistaminen, tapahtumien koordinointi ja sesonkien suunnittelu, osaaja- 
ja asiakaspankkien kokoaminen, uusien olemassaolevia tapahtumia tukevien tapahtumien suunnitte-
lu, selvitys seudun tapahtumakoordinaation järjestämiseksi, keinojen luonti tehokkaampaan tapah-
tumien väliseen resurssointiin, tapahtumien vaikuttavuustutkimus sekä valtakunnallisesti hyvien 
käytänteiden ja menetelmien levittäminen tapahtumajärjestäjille. 
 
Lakenland Events -hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintamalli seudullisten tapahtumien ke-
hittämiseen, sekä uusi toimintamalli yhteisesti seudun eri tapahtumia koordinoivalle, organisoivalle 
ja kehittävälle taholle.  
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Projekti: S11476 James päällä joka säällä. Heinolan museoiden toimintamallin 
  kehittämishanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Heinolan kaupunginmuseo 
Kesto:  1.9.2010–30.11.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 69 900,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  59 415,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on synnyttää Heinolan museoille uusi kokonaisvaltainen toimintamalli 
myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi, uusien rahoitusratkaisujen synnyttämiseksi ja uuden 
toimintamallin kehittämiseksi entistä toimivampaan tuottaja- ja työorganisaatioon. Tavoitteena on 
uusien, mielenkiintoisten ja elämyksellisten sisältöjen kehittämisen mahdollistaminen ratkaisemalla 
sisältötuotannon lisäksi muita, erittäin olennaisia haasteita museoiden toiminnassa. 
 
Kehittämistyön avulla Heinolan museoiden tunnettuutta parannetaan valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti sekä mahdollistetaan entistä parempien sisältöjen synnyttäminen kulttuurimatkailun veto-
voimatekijäksi Heinolaan.  
 
Projekti:  S10986 Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY (valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki/Turku Touring 
Kesto:  24.2.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 810 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  648 000,00 €  
 
Kulttuurin ketju on neljän kulttuurikohteen, Turun, Helsingin, Rovaniemen sekä Mäntän ja niiden 
kulttuurikohteiden yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kulttuurimatkailun tuotekehi-
tysprosessimalli eli konkreettiset tuotekehityksen ja laadun parantamisen välineet kulttuurimatkai-
luyrityksille ja -toimijoille. Tuotekehitysprosessin osana rakennetaan kulttuurikohteiden laadun 
kehittämisen kansallinen ohjelma (Culture DQN) sekä laatu- ja vertaisverkosto. Tavoitteena on 
myös verkoston kansainvälistyminen sekä kansainvälisen vertailukelpoisen asiakasdatan keräämi-
nen kehittämisen pohjaksi. Hanke tuottaa kulttuurimatkailutoimijoiden hyödynnettäväksi pysyvän 
verkkopalvelun ja siihen kuuluvana osana e-oppimiskokonaisuudet. Toimijoiden innovaatioval-
miuksia ja -mahdollisuuksia parannetaan kokoamalla kattava kulttuurimatkailun innovaatiopalve-
luiden työkalupakki. Hankkeen tuloksena hankkeessa osapuolina olevien kulttuurikohteiden toimi-
javerkostot saavat käytännön tuotekehityksen ja laadun kehittämisen välineet sekä niiden avulla 
rakennetun tuotekokonaisuuden. Yhdessä kohteet muodostavat laadukkaan, tuotteistetun kulttuuri-
matkailun ketjun, johon puolestaan uudet toimijat voivat jo hankkeen aikana liittyä. Hankkeen tu-
loksena on muodostunut kansallinen kulttuurimatkailun toimijoiden ja yritysten verkosto, johon 
uudet kohteet voivat liittyä ja joiden onnistumisista sekä parhaista käytänteistä ne voivat oppia.  
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Projekti: S11118 TRAD-hanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Itä-Uudenmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oy Porvoon Kauppaoppilaitos - Borgå Handelsläroverk Ab 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 182 600,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  127 820,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on luoda Porvooseen fyysinen ja virtuaalinen käsityö- ja perinnetaiteiden 
kansainvälinen keskus. Hanke edistää Porvoon tunnettuutta keskiaikaisena kaupunkina, kansainvä-
lisenä pitsikulttuurin keskuksena sekä tietotekniikka- ja innovaatiokeskuksena. Projektin välittömät 
kohderyhmät ovat alueen taide- ja käsityöläiset, Taidetehdas-Kampuksen toiminnan kehittämisryh-
mä sekä hankkeen aikana sitoutettu tuotantoyhteisö. Kohderyhmänä ovat myös kulttuurimatkailijat, 
erityisesti japanilaiset ja venäläiset sekä Porvoon kaupungin yrittäjät. Keskeisinä toimenpiteinä toi-
mitilaksi vuokrataan Porvoon Tullitalo, jonne luodaan ns. design- ja kulttuurimatkailun infopiste 
yhteistyössä Haaga-Helian matkailuopiskelijoiden kanssa. Borgå folkakademi Ab:n kanssa aloite-
taan hankeyhteistyö keskiaikaisen kulttuurin tuotteistamiseksi matkailijoille. Luodaan toimijoita 
palveleva palvelukokonaisuus viestintä-, kirjanpito- ja taloushallinnon tarpeisiin, sekä annetaan 
toimijoille liiketalous- ja tietotekniikkakoulutusta. Kootaan ns. Tullitaloyhteisö sekä brändätään 
yhteisö ja sen tuotteet. Luodaan kansainvälinen pitsikeskuksen fasiliteetit ja toimintamalli ja ns. 
Virtuaalicenterin alustavat puitteet.  
 
 
 
Projekti: S11069 MOTKE, matkailun oheispalvelujen tuotteistamis- ja 
  kehittämishanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 
Kesto:  1.4.2009–28.2.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 166 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  112 000,00 €  
 
Projektin kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueella toimivat matkailun oheispalveluja tarjoavat 
yritykset, joiden toiminta tapahtuu pääasiallisesti Imatran seudulla mukaan lukien Lappeenrannan 
Joutsenon alue. Tavoitteena on 1) lisätä Imatran ja lähikuntien matkailu- ja palveluyritysten välistä 
yhteistyötä ja siten parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta, 2) kehittää yhteisiä, helposti 
ostettavia ja myytäviä matkailutuotteita ja -palveluja tavoitteena asiakaslähtöiset, kokonaisvaltaiset 
palvelut, 3) parantaa kohdealueen matkailupalvelutarjontaa ja lisätä sen matkailullista tunnettuutta 
ja 4) kasvattaa Etelä-Karjalan matkailutuloa sekä lisätä matkailualan yritysten ja työpaikkojen mää-
rää.  
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Projekti: S11518 Periskooppi - Luovien alojen ja matkailun verkosto 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen  
  ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.10.2010–30.9.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 199 678,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  149 758,00 €  
 
Tavoitteena on laaja-alaisen luovan alan sekä matkailun osaamisverkoston syntyminen Etelä-
Karjalaan ja sen kautta syntyvät uudet asiakkuudet palvelumuotoiltujen tuotekokonaisuuksien avul-
la. Tuloksiin päästään tarjoamalla verkoston yrityksille liiketoimintaosaamista sekä koulutusten, 
konsultaatioiden että verkostolle kehitettävän tuottaja-rakenteen kautta. Erityisesti tuottajarakenteen 
kautta verkostomaisesti toimivien yritysten liiketoimintaedellytykset parantuvat ja luovan alan tois-
taiseksi melko jäsentymättömät markkinat selkeytyvät. Näitä pyrkimyksiä toteutetaan seuraavin 
keinoin: 1) luodaan Etelä-Karjalan luovien alojen yritysverkosto, 2) luodaan verkoston käyttöön 
tuottaja-malli, 3) kehitetään koulutusmuoto luovien alojen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, ja 
4) luodaan yhteistyömahdollisuuksia toimialarajojen yli. Projektin tuloksena on luovan alan yrittäji-
en liiketoimintaosaamisen lisääntyminen, syntyvät uudet yritykset sekä uudet konkreettiset toimin-
tamallit luovan alan yrittäjyyskasvatukseen ja yritysneuvontaan. Tuloksina myös poikkitoimialainen 
verkostoituminen lisääntyy, tietämys luovista aloista kasvaa sekä innovaatiomahdollisuuksia ai-
kaansaadaan. Tuottaja-toiminnasta tulee vakiintunut osa luovien alojen yritysten verkostomaista 
toimintatapaa. 
 
Projekti: S10991 Runolaulun pottku (pedagogiikan, opetusmodulien, taiteellisten, 
  tutkimus- ja koulutusmenetelmien ulottuvuuden kehittämishanke) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Juminkeko-säätiö 
Kesto:  3.7.2008–2.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 382 209,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  342 090,00 €  
 
Tämän hankkeen ensisijaisena tehtävänä on Kuhmoon perustettavan Runolaulu-Akatemian tutki-
muksellisten, taiteellisten ja pedagogisten toimintamuotojen kehittäminen yhteistyössä yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuhmossa on jo kymmenen vuoden ajan järjestetty kansanmusiikin 
tutkimusta pääasiassa projektimuotoisena toimintana. Näissä projekteissa ja Juminkeon perustoi-
minnan yhteydessä on tallennettu yli 1200 tuntia arvokasta perinnettä, julkaistu useita julkaisuja 
sekä nostettu merkittävällä tavalla Kainuun ja Vienan Karjalan kulttuurin helmiä kansalliseen ja 
kansainväliseenkin tietoisuuteen. Tämä toiminta on jo nyt merkittävä perusta kulttuurimatkailulle. 
Runolaulu-Akatemian toimintamuotojen määrätietoinen kehittäminen synnyttää alueelle osaamista, 
joka perustuu yhtäältä sen luonnollisiin vahvuuksiin, mutta toisaalta tuo alueelle sen kipeästi kai-
paamaa korkea-asteen osaamista ja kehittämistoimintaa. Hankkeen aikana kehitetään, yhteistyössä 
yliopistojen kanssa, kansanmusiikin opetusmoduleita (runolaulun, vienankarjalaisen joiun, kainuu-
laisen kansanlaulun ym. kursseja, kansanmusiikin tutkimuskoulutusta, etnomusikologian ja musiik-
kiantropologian kursseja jne.), joita yliopistot voivat hyödyntää täydennys- ja jatkokoulutuksessaan. 
Runolaulu-Akatemiasta muodostuu Kainuuseen myös pysyvä, kansainvälisen kansanmusiikin esiin-
tymisfoorumi. Paikallista harrastustoimintaa tuetaan mm. järjestämällä konsertteja ja koulutusta 
myös talvikauden aikana. 
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Projekti: S10919 Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 387 660,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  228 660,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisen matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen 
eMBA -pilottiohjelma matkailualueiden ja -keskusten sekä elämys-, viihde-, kulttuuri-, hyvinvointi- 
ja liikuntaorganisaatioiden liikkeenjohdolle sekä pk-matkailuyrittäjille. Valmentajat ovat koti- ja 
ulkomaisia professoreita sekä matkailun ja elämystalouden asiantuntijoita. Valmennuksesta tehdään 
kansainvälinen ja vaikuttava, jota arvioidaan koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja 
työelämän kanssa. Koulutusohjelma kattaa myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja johtajuuden 
tärkeimmät osa-alueet.  
 
Projekti: S10888 Tarinamestarin koulutusohjelma (TarinaMesta) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta 
Kesto:  1.3.2009–28.2.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 382 550,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  322 550,00 €  
 
Tarinamestarin koulutusohjelma (TarinaMesta, 25 op) on  ammatillinen täydennyskoulutushanke, 
joka on tarkoitettu matkailijoiden opastajina sekä sisällön tuottajina toimiville henkilöille. Koulutus 
on suunnattu erityisesti niin sanotuissa mikroyrityksissä itsensä työllistäville matkailun järjestäjille 
ja pk-yrityksissä toimiville henkilöille Lapissa. Oppivan matkailun ajatuksesta lähtevä koulutusoh-
jelma on koulutusinnovaatio, jonka tarkoituksena on tuottaa myös uusia matkailuinnovaatioita. 
Matkailualalla on paljon toimijoita, yrittäjiä, vakituisia - ja kausityöntekijöitä, joilla on kokemusta 
matkailupalvelujen järjestämisestä, mutta joilta puuttuu tämän päivän matkailussa välttämätöntä 
sosiokulttuurista tietotaitoa. Tarinankerronta on sosiokulttuurista osaamista, jossa kertoja (story 
teller) on matkailijan opastaja historian, luonnon ja mielikuvituksen maailmaan. Hyvä tarina on 
ryhmäkertomus, jonka kuulijat jakavat keskenään. Syntyy halu kokeilla ja kokea asioita, joista tari-
nassa kerrotaan. Matkailija ei vain eläydy tilanteeseen vaan oppii jotakin uutta itsestään ja ympäris-
töstä, johon tapahtumat ja asiat liittyvät. Projektin lähtökohtana on lappilaisen matkailuosaamisen 
edistäminen tavalla, jossa opitaan hyödyntämään Lapin historiassa, kansankulttuurissa, tarinoissa ja 
tapakulttuurissa sekä työssä, arjessa ja luonnossa olevia ja piileviä voimavaroja.  
 
Projekti: S10536 Taitajien tierna -jatkoprojekti 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 
Kesto:  1.12.2008–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 606 693,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  371 420,00 €  
 
Projektissa keskitytään elintarvike, käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjien yhteistoimintaedellytyksien 
vahvistamiseen yhteisen liike- ja myyntikonseptin aikaansaamiseksi, tuotteiden tuotekehitykseen 
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sekä tuotteiden kaupallistamiseen. Lentoasemalla ja/tai alueen matkailu- sekä turistikohteissa tul-
laan myymään Pohjois-Pohjanmaalla tuotettuja ja mm. alueen raaka-aineista valmistettuja lahja- ja 
tuliaistuotteita. Tuotteet toimivat käyntikorttina Pohjois-Pohjanmaasta. Tuotteissa korostuvat alueen 
luonto, perinteet, kulttuuri, historia ja paikalliset makutottumukset. Projektissa rakennetaan verkos-
toja ja yhteistyötä eri tahojen kuten maaseudun ja kaupunkien sekä organisaatioiden ja erilaisten 
hankkeiden välillä. Projektissa kohderyhmä saa tietoa mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, logis-
tiikkaan ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista eri tapahtumissa. Tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä 
eri tahojen kanssa. Jatkossa yrittäjät pystyvät hyödyntämään uusissa ideoissaan projektissa saatuja 
tietoja yhä laadukkaampien ja mielenkiintoisempien tuotteiden valmistamisessa. Tuotteet tulevat 
täyttämään kansainvälisen lentoturvallisuuden vaatimustason.  
 
Projekti: S11066 MAKU-HELMI 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.9.2009–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 175 150,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  158 706,00 €  
 
Hankkeen tarkoituksena on nostaa lähiruuan tunnettavuutta, laatua ja imagoa sekä yritysten koko-
naislaatua ja palvelua. Hankkeella pyritään nostamaan paikallisen ruokatuotannon käyttöastetta ja 
raaka-ainevalikoimaa. Lähiruoka on keskeinen elementti joukkoruokailussa, matkailussa ja kulttuu-
ritarjonnassa. Vihannesviljelyn mahdollisuudet ovat alueella hyvät ja alueella toimiikin muutamia 
valtakunnallisesti merkittäviä kasvisten tuottajia. On tärkeää, että näiden tuotteiden tuotekehitys- ja 
jatkojalostustoimintaan panostetaan ja ohjataan taloudellisia resursseja koulutuksen avulla kehittä-
mistyöhön. MAKU-HELMI -hankkeen avulla synnytetään alueellisista, aidoista, vuodenaikaa ja 
sesonkeja seuraavista raaka-aineista kehitellyt ruokalistat ja ateriakokonaisuudet. Yrityskohtaisen 
koulutuksen avulla palvelut kehittyvät ja lähiruuan merkitys kilpailuvalttina kasvaa. Hankkeessa 
järjestettävässä koulutuksessa keskitytään ruokalistojen/ tuotekokonaisuuksien kehittämiseen, ravit-
semisneuvontaan ja ohjaavaan tuotekehitystyöhön palvelun tarjoajien ja tuottajien kanssa yhteis-
työssä. 
 
Projekti: S10863 Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 155 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  136 500,00 €  
 
Tapahtumamatkailu on yksi matkailustrategiassa esille nostettu kehittämisen painopiste Pohjois-
Savossa, ja maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvava matkailun ja vapaa-ajan sektoreista. Ta-
pahtumilla on myös huomattava välitön ja välillinen matkailun tulo- ja työllistämisvaikutus Pohjois-
Savossa. Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää osaamiskumppanuuksia matkailualan ammattikorkea-
koulutuksen, matkailualan ammatillisen koulutuksen ja erilaisten matkailualan työympäristöjen 
välille, 2) edistää kyseisten toimijoiden osaamisverkostojen toimintaa matkailupalvelujen kehittä-
miseksi, 3) edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 4) luoda uusia sosiaalisia inno-
vaatioita kehittämällä rakenteita, jotka edistävät matkailuopiskelijoiden ja paikallisten asukkaiden 
kansainvälisyyttä ja kansainvälistymistä ja parantaa matkailuopiskelijoiden työelämäläheisyyttä, 
5) siirtää alueen yritystoimintaa ja yrittäjyyttä edistävää uutta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
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tutkimustietoa ja osaamista matkailutoimijoiden ja matkailun kehittäjien käyttöön ja 6) kehittää ja 
toteuttaa matkailutuotteiden tuotekehitystä ja osaamiskumppanuuteen perustuvia yhteistyömalleja 
siten, että ne leviävät ja juurtuvat pysyviksi käytännöiksi.  
 
Projekti: S10639 Travel Park - Matkailualan yrityshautomo 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Haaga Instituutti-säätiö/ Haaga-Perho 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 623 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  311 550,00 €  
 
Travel Park Uusimaa - matkailualan yrityshautomo toimii Public–Private-partneriuteen perustuvalla 
elinkeinovetoisella kehitysympäristökonseptilla, jonka lopputuloksena on laadukas, kasvuhakuinen, 
innovatiivinen ja verkostoitunut matkailun yritystoiminta. Konsepti edistää alueellista, toimialasi-
donnaista yritystoimintaa. Travel Park-hautomotoiminnan avulla uusien matkailutuotteiden markki-
noilletulokynnystä madalletaan. Travel Park -toiminnan kautta varmistetaan yrityksen kannattavuus, 
jonka kautta luodaan pk-seudulle uusia työpaikkoja ja matkailutuotteita. Hankkeen vaikutuksesta 
matkailuyrityksen tunnettuuden ja luotettavuuden kehittyminen nopeutuu. Projektin avulla pk-
seudulle syntyy uusia innovatiivisia matkailutuotteita laajentamaan alueen olemassaolevaa matkai-
lutarjontaa. Matkailualan yrityshautomon kohderyhmää ovat aloittavat ja kasvuhakuiset matkai-
lualan yrittäjät ja yritysideat. Lisäksi hyödynnetään uusia, eri toimialojen välisiä matkailua tukevia 
liikeideoita. Hautomojakson aikana yritykset saavat yrityksensä kehittämiseen monipuolisia palve-
luita kehittämistarpeidensa mukaan. Travel Park tuottaa ja tarjoaa toiminnallaan matkailuyritysten 
tarpeisiin konseptoituja, tuotteistettuja palveluja. Koulutus-, konsultointi- ja toimitilatarjonnan li-
säksi Travel Park tarjoaa erityisesti yrityksen laadun kehittämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen 
suunnattuja palveluita. Laadun kehittämiseen tarkoitettuja palveluita ovat mm. Laatutonni / matkai-
lu-ja ravintola-alan laatujärjestelmä, Design Management -ohjelma, Mystery Shopping sekä SETLA 
/ Seikkailu- ja elämystoimialan turvallisuuden laatuohjelma. Muita Travel Park Uudenmaan palve-
lutuotteita ovat mm. verkostoitumis-, messu- , markkinointi- ja benchmarking-tapahtumat.  
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Kulttuurin hyvinvointihankkeet (ESR) 
 
Projekti: S10778 Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen ja 
  pedagogiikan kehittämisen hanke TaTu 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun yliopisto ja Itä-Savon yliopistosäätiö yhdessä 
Kesto:  1.10.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 300 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  210 000,00 €  
 
TaTun tavoitteena on 1) kehittää ja uudistaa opettajien koulutusta taide-, kulttuuri- ja ympäristötie-
toisuuden hyviä käytänteitä ja pedagogisia toimintamalleja soveltamalla ja jalostamalla; 2) tukea 
SKOPE:n henkilöstön osaamisen kehittymistä vastaamaan lähitulevaisuuden koulutus- ja tutkimus-
tehtäviä osana Itä-Suomen yliopistoa; 3) monipuolistaa SKOPE:n aineenopettajakoulutusta vahvis-
tamalla asiantuntijuutta ja rakenteita. Hanke tukee OpeArt-koulutusohjelman rakentumista sekä 
uusien erityisesti TVT-perusteisten opetuskäytänteiden kehittämistä yhdessä LOVE-hankkeen kans-
sa. 
 
Hankkeessa syntyviä tuotteita ovat taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen pedagoginen 
malli, tieteelliset tutkimukset ja muut tuotokset (musiikkiesitykset, näyttelyt) ja TVT-perusteiset 
opetuskäytänteet taide- ja taitoaineisiin. Taide- ja taitoaineilla on keskeinen rooli luovuuden ja per-
soonallisuuden laaja-alaisessa vahvistumisessa. Niillä on merkitys niin minuuden kuin kulttuurin ja 
yhteisöllisyyden rakentamisessa sekä paremman yhteisen tulevaisuuden luomisessa. Hanke on osa 
eEtelä-Savo -hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös LOVE, Luova ja oppiva organisaatiover-
kosto sekä LIVE, Learning and innovative environment. 
 
Projekti:  S10031 Dynamo 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lahden kaupunki nuorisopalvelut 
Kesto:  1.4.2008–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 995 100,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  722 500,00 €  
 
Nuorten seudullinen työllisyyshanke Dynamo tarjoaa työharjoittelua vaikeassa työmarkkinatilan-
teessa oleville Päijät-Hämeen kuntien nuorille. Ensisijainen kohderyhmä on ammattikouluttamat-
tomat 17-24-vuotiaat nuoret. Dynamon toiminta-ajatuksena on parantaa Päijät-Hämeen kuntien 
nuorten hyvinvointia tuottamalla tehokkaita ja mielekkäitä työllisyyspalveluja. Keinoina Dynamo 
tarjoaa työvalmennusta remontti-, sisustus-, draama- ja media-/tukipajoissa sekä yksilövalmennusta. 
Toimintaan liittyy kiinteä tuki, palautteen anto, arviointi ja seuranta.  
 
Tavoitteena on tarjota 45:lle Päijät-Hämeen kuntien nuorille tuettua työharjoittelua, tukea heitä kou-
lutukseen ja työelämään, lisätä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä tehdä jokaiselle nuorelle rea-
listinen jatkopolkusuunnitelma. Lisäksi tavoitteena on järjestää Arjenhallinta Taito -pajoja viikoit-
tain, tuotteistaa Dynamon viestintä, rakentaa yhteistyötä II-asteen koulutusta tarjoaviin koulutusor-
ganisaatioihin ja kehittää Dynamon toimintaa ottamalla käyttöön Sosiaalisen Työllistämisen Laa-
dunarviointimalli. 
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Projekti: S11369 Voimaa taiteesta - palvelukehitysosaamisen edistäminen luovan alan 
  yritysten ja hyvinvointialan välillä 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Hämeen ELY  (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus 
Kesto:  1.8.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 645 340,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  535 580,00 €  
 
Voimaa taiteesta -hanke tarjoaa sekä hyvinvointialalla että luovilla aloilla työskenteleville henkilöil-
le uudenlaisia työvälineitä. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja, jotka yhdistävät luovien alojen ja 
hyvinvointialojen osaamisen taiteen soveltavien menetelmien alueella. Palvelumalleista kootaan 
julkaisu. Uusilla palveluilla voidaan muun muassa ratkoa erilaisia ongelmia, kasvattaa sosiaalisia 
taitoja, lisätä itsetuntemusta ja rakentaa näköalaa tulevaisuuteen. 
 
Hankkeen aikana järjestetään palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvää koulutusta ja annetaan yrittä-
jyysneuvontaa. Hankkeen tavoitteena on työllistää luovan alan ammattilaisia hyvinvointialan yhtei-
söissä ja ottaa käyttöön uusia taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä. Tavoitteena on muokata luo-
van alan menetelmiä selkeiksi palvelutuotteiksi, joita hyvinvointialan organisaatioiden on helppo 
tilata. 
 
Projekti:  S10335 Erityisryhmien työnhaun ja koulutusedellytysten parantaminen 
  hyödyntäen taiteen eri osa-alueita, Matkakumppanit 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kainuun Sosiaaliturvayhdistys ry 
Kesto:  1.11.2008–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 316 129,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  276 612,00 €  
 
Kainuun Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi hanketta, jonka tarkoituksena on luoda uusia toiminta-
malleja ja käytäntöjä erittäin vaikeasti työllistyvien voimaantumiseksi ja jatkopolkujen löytämisek-
si. Kohderyhmänä hankkeessa ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset nuoret 17-29 vuotiaat, 
maahanmuuttajataustaiset naiset sekä syrjintää ja rasismia kokeneet henkilöt.  
 
Uudet toimintamallit perustuvat soveltavan taiteen eri käytäntöjen tutkimiseen työvälineinä, sekä 
tästä toiminnasta kertyvän tiedon käyttämiseen hankkeessa mukana olevien tahojen hyväksi. Yh-
teisten kulttuuritapahtumien suunnittelemisen ja rakentamisen kautta eri kohderyhmät tapaavat ja 
toimivat toistensa työpareina. Tätä kautta eri kulttuurit ja ikäpolvet oppivat toisiltaan, ja toimivat 
tiedon levittäjinä kulttuuritapahtumissa. 
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Projekti: S10226 Lysti – Luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalle 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.9.2008–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 250 966,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  190 734,00 €  
 
Tutkimukset ja työelämäselvitykset sosiaali- ja terveysalalta osoittavat, että kulttuurilla, taiteella ja 
luovuudella tulisi olla merkittävämpi rooli laadukkaiden hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottami-
sessa ja toteuttamisessa. Systemaattiselle kulttuuriosaamisen hyödyntämiselle on kuitenkin edelleen 
sekä asenteellisia, tiedollisia että taidollisia esteitä. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan luovan 
alan toiminnan avulla.  Projektin päätavoitteena on edistää luovan toiminnan menetelmien hyödyn-
tämistä ikääntyneiden, psykiatristen potilaiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hoito- ja kuntou-
tustyössä. Hankkeen tuloksina sosiaali- ja terveysalan henkilöstö käyttää hoito- ja kuntoutustyössä 
systemaattisesti luovia menetelmiä, on luotu luovan menetelmän koulutus- ja kehittämismalli, on 
syntynyt julkiselle sektorille, yksityiselle sektorille ja kolmannelle sektorille toimivia työtapoja ja 
palvelumalleja ja on avattu luovan toimialan ja yrittäjyyden avainkäsitteet päättäjille ja kehittäjille 
sekä lisätty luovan alan tietoa. 
 
Projekti: S11372 Voimalaitos – Nuorten Taitopajat Jyväskylä 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän kaupunki, työllisyyspalvelut 
Kesto:  1.8.2010–31.7.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 217 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  858 000,00 €  
 
Nuorten Taidetyöpaja on toiminut Jyväskylässä vuodesta 2001 lähtien, ja on suunnitellut ja toteut-
tanut viime vuosina hallittua laajentumista, mikä on mahdollistanut asiakasmäärien pientä kasvua. 
Voimalaitos – Nuorten Taitopajat Jyväskylä mahdollistaa toiminnan tuntuvan laajentamisen ja nos-
taa työpajatyön Jyväskylässä myös volyymiltään merkittäväksi työllisyyden hoidon toimintamuo-
doksi. Voimalaitos – Nuorten Taitopajat Jyväskylä -projekti on uudenlaista käytännön työntekoon 
pohjautuvaa pajamallista toimintaa ja työharjoittelua Jyväskylän työttömille nuorille. Projekti tuot-
taa neljän kuukauden mittaisia, yhteisöllisesti toimivia kahdeksan nuoren työryhmiä kahvilatoimin-
taan, remontointiin/maalaukseen sekä puu-ja metallityöhön. Lisäksi Voimalaitos – Nuorten Taitopa-
jat Jyväskylä -projekti tuottaa vuodessa 6 starttipajaa, joissa keskitytään elämäntilanteen selvitte-
lyyn ja jatkomahdollisuuksien etsintään mm. taitopajojen tarjonnasta. Työssä korostuu verkostotyön 
osaaminen, ja sitä tehdään yhdessä mm. Jyväskylän etsivän nuorisotyön ammattilaisten kanssa.  
 
Samalla projekti tuottaa teatteri- ja musiikkipajatoimintaa, tuottaen harjoitteluryhmiä ja esityksiä  
näiden alojen ammattilaisten ohjauksessa. Vuosittain teatteritoiminnassa on mukana 60 nuorta ja 
musiikkipajoilla 24 nuorta. 
 



41 
 

 

Projekti: S10071 Elävää Kuvaa -projekti 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Sodankylän kunta 
Kesto:  1.3.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 295 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  250 000,00 €  
 
Projektin tavoitteena on media- ja elokuvakasvatuksen keinoin kehittää erityisesti nuorten vaiku-
tusmahdollisuuksia kertoa omista tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tavoitteena on kehittää 
opettajien mediataitoja ja elokuvasivistystä, jotta he voivat päiväkodeissa ja kouluissa työskennellä 
yhdessä lasten kanssa ja käyttää liikkuvaa kuvaa opetuksen, voimaannuttamisen sekä identiteetin 
kehittämisen välineenä. Voimaannuttavan videon avulla voidaan kehittää lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Audiovisuaalinen viestintä parantaa lasten, nuor-
ten ja aikuisten mahdollisuuksia vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Projektin tavoitteena on lisäksi 
edesauttaa mahdollisuuksia kehittää pysyvä alueellinen elokuvakasvatuksen koulutuskeskus Lap-
piin. Videoiden tekemisessä yhdistyvät tiedon välittäminen, todellisuuden tutkiminen ja havainnoin-
ti sekä itseilmaisu.  
 
Elävää kuvaa -projekti liittyy laajempaan kehittämiskokonaisuuteen Laavu – elokuva ja mediakult-
tuuriverkoston kehittäminen, joka on yksi Lapin maakuntaohjelman 2007-2010 TL 5:n kärkihank-
keista. Elävää kuvaa -projekti on mukana verkostossa, joiden toimintaa Laavun on tarkoitus kehittää 
auttamalla hyvien käytänteiden levittämisessä ympäri Lappia. Elokuvakasvatuksen kohdalla tämä 
tarkoittaa toimintojen tuotteistamista, jonka avulla palveluita voidaan tarjota jatkossa sekä alueelli-
sella että kansallisella tasolla. 
 
Projekti: S10261 Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 
Kesto:  1.5.2008 –31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 390 606,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  335 921,00 € 
 
Tavoitteena on lappilaisten nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä nuorten syrjäytymisen, yksinäi-
syyden sekä mielenterveyden ongelmien ehkäiseminen elämän siirtymävaiheissa (esim. peruskou-
lusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä). Lisäksi pyritään löytämään keinoja, jot-
ka vahvistavat nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulleen sekä opintoihin ja työmarkkinoille. 
Toimenpiteinä tuotetaan tietoa lappilaisten nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä 
pahoinvoinnin tekijöistä nuorten näkökulmasta käsin, sekä testataan ja kehitetään yhdessä nuorten 
ja heidän kanssaan toimivien tahojen kanssa luovia, taiteisiin ja mediaympäristöihin kytkeytyviä 
toimintamalleja, jotka tukevat nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia nuoruuden siirtymä-
vaiheissa. Nuorten parissa toimivia työntekijöitä toimintamallien käyttämiseen ja tiivistetään yhteis-
työtä nuorten sekä nuorten parissa toimivien tahojen välillä sekä hankekuntien sisällä ja välillä. 
Hankkeessa kehitettäviä uusia tuotteita ovat taiteita ja mediaympäristöjä hyödyntävät ympäristö- ja 
yhteisölähtöiset toimintamallit nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
Lapin läänin yhteistyökuntien alueille.  
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Projekti: S10576  KOLMAS LÄHDE 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Teatterikorkeakoulu, koulutus- ja kehittämispalvelut 
Kesto:  4.2.2008–1.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 216 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 216 800,00 €  
 
Projekti koordinoi Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana -ESR-hankekokonaisuutta ja 
sen pilottiprojekteja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön alueilla. Koordinoiva projekti edistää yh-
teistyössä pilottiprojektien kanssa uusien ratkaisujen ja toimintamallien synnyttämistä kolmannen 
sektorin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyen. Se tuottaa ennakointi- ja tutkimustietoa kol-
mannen sektorin palvelutoiminnan uusista malleista ja hyvistä käytännöistä, ja selvittää siihen liit-
tyviä juridisia ja eettisiä kysymyksiä, toimintavalmiuksia sekä koulutustarpeita. Koordinoiva pro-
jekti vahvistaa pilottiprojektien ja niiden taustaorganisaatioiden liiketoiminta-, palvelutuotanto- ja 
palveluosaamista sekä kolmannen sektorin uusien palvelukonseptien ja hyvien käytäntöjen levittä-
mistä. Se tuottaa pilottiprojektien tueksi ohjaus- ja konsultointipalveluja, teemaseminaareja ja PD-
koulutusohjelman. Koordinoiva hanke edistää kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen tunnet-
tuutta tiedottamalla uusista palvelukonsepteista ja toimintamalleista eri sidosryhmille, erityisesti 
kunta- ja yrityssektoreille. 
 
Projekti: S10473 Tietotaitotalkoot 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tietotekniikan liitto ry 
Kesto:  1.6.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 979 300,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  749 500,00 €  
 
Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöille vies-
tinnälliset käytännöt, jotka jatkuvat hankkeen jälkeen. Viestintätaitojen paranemisen lisäksi sosiaa-
linen pääoma, luottamus ja avoimuus lisääntyvät. Tavoitteena on myös tietotekniikan ammattilais-
ten ja kansalaisten lähentäminen, käyttäjälähtöisen ajattelun sisäistäminen, toimintamallin muutos 
sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kasvattaminen.  
 
Projekti: S10691 Hymykuopat – esiselvitys hyvinvointipalveluiden monialaisista 
  yhteistuotannoista 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Salon kaupunki / Kulttuuritoimisto 
Kesto:  1.1.2009–30.6.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 21 750,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  17 808,00 €  
 
Hymykuopat – esiselvitys hyvinvointipalveluiden monialaisista yhteistuotannoista -hankkeen aika-
na kehitetään joustavia ja nopeasti tarpeisiin reagoivia hyvinvointipalveluja kunnille. Hanke lähtee 
oletuksesta, että kunnilla on hyvinvointitarpeita, kuoppia, joihin kolmas sektori voi joustavasti ja 
nopeasti reagoida, kunhan sen infrastruktuuri ja tarjonta ovat laadukkaat. Kunnille voi tulla vastaan 
nopeaa reagointia vaativia tilanteita, kuten muutoksiin sopeutuminen tai suurten ryhmien äkillinen 
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kriisi, jota kulttuurityön keinoin voidaan osaltaan helpottaa. Jos kunnan oma organisaatio on jäykkä 
reagoimaan, apua löytyy nopeammin kolmannen sektorin toimijoilta. Kulttuurityön keinot ovat 
myös vahvoja nuorten syrjäytymisen vähentäjinä sekä kansalaisaktiivisuuden ja asumisviihtyisyy-
den lisääjinä. Innovaatiot voivat olla myös iltapäiväkerhojen, varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuo-
risotoimen sisältöjä kehittäviä. Lisäksi ikääntyvän väestön kotona-asumisen tukeminen on oma 
haasteensa. Hankkeessa hyvinvointipalveluita kehitetään kulttuurityön erityispiirteiden sekä sosiaa-
lisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ulottuvuuksien kautta. Kukin hyvinvoinnin uusi idea on 
paikallisista tarpeista ja tarjonnasta syntyvää. Päämääränä on löytää myös verkosto, joka lähtee ke-
hittämään konkreettisia työkaluja kulttuurihyvinvoinnin paikallisiin sovelluksiin. Näin jokainen 
viidestä mukana olevasta seudusta olisi kartallamme polttopiste, joka säteilee vaikutusta omiin lähi-
alueisiinsa. 
 
Projekti: S11156 Hymykuopat – hyvinvointipalveluiden monialaiset yhteistuotannot 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Salon kaupunki / Kulttuuritoimisto 
Kesto:  1.10.2009–30.6.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 777 614,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  627 207,00 €  
 
Hymykuopat – hyvinvointipalveluiden monialaiset yhteistuotannot -hankkeen aikana 
kehitetään joustavia ja nopeasti tarpeisiin reagoivia hyvinvointipalveluja kunnille. Hanke tähtää 
neljän hyvinvointia tukevan menetelmän kehittämiseen. Tuotteet ovat osatoteuttajien ja muiden 
toimijoiden hyödynnettävissä hankkeen jälkeen osana kuntien ostopalveluja. Hankkeen tuotteet 
tähtäävät seniorien kotona asumisen tukemiseen, nuorten omatoimisuuden ja kansalaisaktiivisuuden 
kehittämiseen, oppimisvaikeuksia omaavien lasten ongelmien ehkäisyyn, yhteisölliseen lähikulttuu-
riin sekä muihin hyvinvointia ihmisläheisesti lisääviin kulttuuritekoihin. Hankkeessa hyvinvointi-
palveluita kehitetään kulttuurityön erityispiirteiden kautta sekä sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin ulottuvuuksien kautta. Hymykuopat-hanke rakentuu kolmesta laajemmasta paikalli-
sesta verkostosta sekä itsenäisesti yhdellä paikkakunnalla toimivien osatekijöiden tuotoksista. Tällä 
tavoin hankkeessa on vahvoja kehitysmoottoreita, jotka paikallisen yhteistyön kautta pystyvät vah-
vaan tuotekehitykseen ja kokemusten heijastamiseen. Hankkeen aikana valtakunnallisena jakelu-
väylänä toimivat yhdistyshautomotoiminnan kautta mukaan tulevat pienemmät toimijat sekä ne 
kunnat, jotka pystyvät sitoutumaan kehitystyöhön pienemmin resurssein. Tällä tavoin hanke tukee 
kulttuuriyhdistysten kenttää, joka on useista pienistä ja yksin toimivista tekijöistä muodostuva. 
Hankkeessa on kuitenkin mukana myös valtakunnallisia verkostoja, kuten tanssin aluekeskusohjel-
massa mukana olevia yhdistyksiä. 
 
Projekti: S10356 Avoimet verkostot oppimiseen – AVO 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Suomen eOppimiskeskus ry 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 2 731 840,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  2 322 064,00 €  
 
Hankeen tavoitteena on 1) vahvistaa avointen sisältöjen tuotantoa; 2) synnyttää oppimisyhteisöjä; 
3) vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa sekä 4) edistää laadukkaiden sosiaalisen 
median toimintatapojen ja vertaistuottamisen tuottamistapoja. 
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Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ne, jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen. 
Avo-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen erilaisia 
synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen. Toiminta perustuu avoimuuteen, aitoon yhteis-
työhön ja yhdessä tekemiseen. Kysymyksessä on merkittävä kulttuurin ja toimintatavan muutos. 
 
Projekti: S10696 Dynamo: lisää osaamista järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön –  
  esiselvityshanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY  (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Nuorten Akatemia ry 
Kesto:  1.12.2008 –31.5.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 24 850,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  21 250,00 €  
 
Esiselvityshankkeen tarkoituksena on koota Dynamo-hanke, jossa kehitetään monipuolisten lasten 
ja nuorten palveluiden tuottamista paikallisten järjestöjen toimesta kunnille. Hankkeessa on kolme 
sisällöllistä teemaa: kulttuuri ja taide, ympäristö ja luonto sekä 13–19-vuotiaiden nuorten oma te-
keminen. 
 
Esiselvityshankkeessa etsitään paikalliset pilotit, kehitetään pilottien tarvitsemat palvelut, luodaan 
pilottien palkkatukijärjestelmä, luodaan kuntayhteistyö paikallisella tasolla sekä laaditaan hyvä ha-
kemus. 
 
Projekti: S11147 Dynamo: lisää virtaa järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Nuorten Akatemia ry 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 612 960,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  481 000,00 €  
 
Nuorten seudullinen työllisyyshanke Dynamo tarjoaa työharjoittelua vaikeassa työmarkkinatilan-
teessa oleville Päijät-Hämeen kuntien nuorille. Taustatekijöinä kohderyhmän nuorilla ovat usein 
alentunut työ- tai toimintakyky, pitkäaikainen toimeentuloasiakkuus, mielenterveys- ja päihdeon-
gelmia, elämänhallinnan puuttuminen ja suuntautumattomuutta/ajelehtimista. Näihin ongelmiin 
pyrimme 5 kk aikana löytämään ratkaisuja työ- ja yksilövalmennuksen sekä palveluohjauksen kei-
noin. Dynamon toiminta-ajatuksena on parantaa Päijät-Hämeen kuntien nuorten hyvinvointia tuot-
tamalla tehokkaita ja mielekkäitä työllisyyspalveluja. Keinoina Dynamo tarjoaa työvalmennusta 
remontti-, sisustus-, draama- ja media-/tukipajoissa sekä yksilövalmennusta. Toimintaan liittyy 
kiinteä tuki, palautteen anto, arviointi ja seuranta.  
 
Projekti: S10143 Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta 2008–2010 -hanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Lapin Nuorison Liitto ry 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 029 710,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  729 894,00 €  
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Hankkeen tarkoitus on tarjota 1) tietotaitoa osatoimijoille kulttuuristen, hyvää elämää edistävien 
hyvinvointipalveluiden tuottamiseen, 2) tukea osatoimijoille palveluiden ideoinnissa, suunnittelussa 
ja toteutuksessa, 3) laadukkaita hyvinvointipalveluja valituille kohderyhmille, 4) työtä nuoriso- ja 
kulttuurialan ammattiosaajille ja 5) ihmisille mahdollisuuden asua, viihtyä ja tehdä työtä omalla 
kotiseudullaan. Valtakunnallisesti tavoitteena on, että yksitoista (11) omaleimaista paikallista tai 
alueellista yhdistystä tuottavat ja pilotoivat hyvän elämän palveluita kotipaikkakuntansa kunnan tai 
kaupungin hyvinvointipalveluihin.  
 
Projekti: S10885 Sosiaalinen Sirkus -esiselvitys 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus 
Kesto:  1.1.2009–30.4.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 29 230,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  24 845,00 €  
 
Sosiaalinen sirkus -esiselvityksen tarkoitus on kartoittaa sosiaalisen sirkustyön mahdollisuuksia 
laaja-alaisesti. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää sosiaalisen sirkuksen toimintatapoja, yhteistyö-
mahdollisuuksia ja -tahoja laaja-alaisen valtakunnallisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnis-
tämiseksi vuosille 2009–2011. 
 
Projekti: S11113 Sosiaalinen Sirkus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus 
Kesto:  1.8.2009–31.10.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 680 400,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  523 225,00 €  
 
Sosiaalinen Sirkus -projektin tavoitteena on vakiinnuttaa sosiaalisen sirkuksen käytäntöjä ja malleja 
osana sirkusalaa ja kolmannen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluita. Sosiaalinen sirkus antaa 
uusia elämyksellisiä ja kasvattavia kokemuksia lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita opetuk-
sessa tai sosiaalisessa kasvussa tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Sirkuksen keinoin voidaan vai-
kuttaa ryhmän yhteisöllisyyden löytämiseen ja vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen löytämiseen 
sekä antaa uskallusta toimia ja vaikuttaa ryhmässä omana persoonana. Sosiaalisen sirkuksen perin-
teet ovat Euroopassa pitkät, mutta se on Suomessa alana vielä nuori. Jotta sosiaalinen sirkus saatai-
siin Suomessakin merkittäväksi osaksi hyvinvointipalveluita, on sen käytäntöjä ja toimintamalleja 
vakiinnutettava, yhteistyötä eri tekijöiden välillä parannettava ja tekijöiden liiketoimintaosaamisen 
ja palvelujen tuotteistamisen taitoja parannettava. Sosiaalisen sirkuksen hanke pyrkii olemaan tuke-
na valtakunnallisen sosiaalisen sirkuksen verkoston muodostumisessa ja kehittämään pilottiprojek-
teista saatujen tietojen ja huomioiden avulla toimivia toimintamalleja sosiaalisen sirkuksen käytän-
töjen vakiinnuttamiseksi. Päämääränä on tehdä sosiaalisesta sirkuksesta pysyvä ja helposti lähestyt-
tävä osa kuntien tarjoamia hyvinvointipalveluita. 
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Projekti: S11039 Verkko haltuun! Nätet i besttning! 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kulttuurialan yksikkö Kirjasto-ja  
  tietopalvelun koulutusohjelma 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 612 900,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  487 400,00 €  
 
"Verkko haltuun! Nätet in besittning! on kaksikielinen projekti, jonka tavoitteena on parantaa erityi-
sesti syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden verkonkäyttötaitoja sekä motivoida 
heitä tietoverkkojen käyttöön ja ehkäistä näin syrjäytymistä ja edistää työllisyyttä. Samalla projek-
tissa kehitetään myös kirjastoissa yms. organisaatioissa tapahtuvaa ko. kohderyhmien koulu-
tusosaamista ja annetaan kouluttajille uusia valmiuksia työskennellä näiden erityisryhmien kanssa. 
 
Kohderyhmälle luodaan oma portaali, ja heitä opastetaan verkkotaitojen pariin kohdennetulla kou-
lutuksella sekä etsivän kirjastotyön avulla. Kirjastoammattilaisille suunnataan koulutusta ja luodaan 
verkkoon materiaali- ja tietopankki sekä interaktiivinen foorumi, joka mahdollistaa entistä tehok-
kaamman projektin kohderyhmään kohdentuvan koulutuksen sekä sen jatkuvan kehittämisen. 
 
Projekti: S10525 Työhyvinvointia kulttuurista -hanke. Työhyvinvointia tukevan 
  kulttuuritoiminnan kehittäminen, pilotointi ja arviointi. 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun yliopisto 
Kesto:  1.1.2009–15.2.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 407 700,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  350 000,00 €  
 
Työhyvinvointia kulttuurista -hankkeen kohderyhmän muodostavat maakunnan yksittäiset kulttuu-
rialan toimijat sekä kulttuurialan yhdistykset: Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry, Esittävän 
taiteentila ry ja Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry. Hankkeen tarve nousee mm. kulttuu-
rialan toimijoiden huonosta työllisyystilanteesta sekä kulttuuritoiminnan myönteisestä vaikutuksesta 
työyhteisön toimintaan. Hankkeen tavoitteena on järjestää koulutusta, jossa käsitellään työhyvin-
vointia tukevan kulttuuritoiminnan kehittämistä. Ko. toiminta perustuu tutkimuksissa todettuun 
kulttuurin hyvinvointia lisäävään vaikutukseen. Hankkeen tiedotustoiminnan kautta lisätään työyh-
teisöjen tietämystä kulttuurin hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta. Hanke järjestää koulutuskoko-
naisuuden, joka tukee uudenlaisen työhyvinvointia tukevan kulttuuritoiminnan kehittämistä.  
 
Projekti: S10803 Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille 
  innovaatioille (TAIKA) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kesto:  1.8.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 437 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 200 000,00 € 
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Hankkeen tavoitteita ovat soveltavan taiteen osaamisen nostaminen ja vieminen osaksi työyhteisö-
jen kehittämistoimintaa sekä uusien yhteistentoimintakenttien ja -mallien löytyminen yli sektorira-
jojen kulttuurialan, valtion, kuntien ja yksityisen sektorien välillä. Taiteen merkitys yhteisöllisyyden 
rakentajana, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kasvattajana ja osallisuuden sekä luovuuden lisää-
jänä ymmärretään entistä paremmin eri elinkeinoelämän saroilla. Kohderyhmänä ovat paitsi luo-
vuudesta ja kulttuurista kiinnostuneet toimijat, myös perinteisesti kulttuurista etäälle mielletyt koh-
deryhmät. Sosiaali- ja terveysalan "törmäytykset" toimivat hankkeessa pilotteina ja testattuina mal-
leina uusien käytäntöjen levittämisessä ja juurruttamisessa muille elinkeinoelämän sektoreille. 
 
Päätavoitteina on hankkeen pilottien kokemusten pohjalta 1) luoda soveltavan taiteen ohjaus- ja 
mentorointijärjestelmä, 2) rakentaa vaikutusten arviointiin yhteinen kehikko ja mittaristo sekä 
3) luoda soveltavan taiteen tietopankki. Projektin tuloksina muodostuu uusia sektorirajat ylittäviä 
toimintatapoja ja tutkimusyhteistyön malleja ammattikorkeakoulun ja yliopiston välille, sekä syntyy 
innovatiivisia kokeiluja eri koulutusorganisaatioiden välillä ja eri työelämän alojen välille. Taide-
lähtöisiä menetelmiä otetaan käyttöön osallisuuden, luovuuden ja hyvinvoinnin kohottamiseksi eri-
tyyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Teoreettinen tutkimustieto ja käytännön menetelmät koh-
taavat. Hankkeen vaikutukset näkyvät liiketoiminta- ja palveluosaamisen kasvamisena. Palvelujen 
tuotteistaminen edistää kuntien ja liikeyritysten mahdollisuuksia hyödyntää kulttuuripalveluja ja 
taidealan osaamista. Taide- ja kulttuurialan toimijat puolestaan huomioivat uudet palvelutuotteet ja 
sektorirajat ylittävät toimintamallit ja -verkostot. Hankkeen tulokset siirtyvät innovaatiojärjestelmän 
rakenteisiin ja toimintamalleihin. 
 
Projekti: S10447 Veeran Verstas – nuoren harjoitteluyritys luovaan 
  yhteisöyrittäjyyteen 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelma) 
Hankkeen toteuttaja: Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
Kesto:  1.8.2008–30.10.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 392 600,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  310 000,00 €  
 
Valtakunnallisen Veeran Verstas – nuorten harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen -projektin 
kohderyhmänä ovat omiin erityis- ja kädentaitoihinsa uskovat, 17–28 -vuotiaat, eri tavoin eettis-
sosiaalisesti, ekologisesti tai kulttuurisesti kiinnostavien tuotteiden keksijänuoret sekä omaa paik-
kaansa vailla olevat nuoret. Lisäksi projekti tekee yhteistyötä valtakunnallisesti eri taideosuuskunti-
en ja taideverkostojen kanssa. Projektin tuotteistaa nuorten yhdessä tekemisen ja kokemisen nuorten 
yhteisölliseksi harjoitusyritykseksi yhdessä taideosuuskuntien ja taideverkostojen kanssa. Sen avul-
la kehitetään sekä valtakunnallista yhteisöyrittäjyyden ohjausmenetelmän mallia työpajatoiminnassa 
että ammatinvalinnan ohjausmenetelmää, jolla nuori voi harjoitella yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoeh-
tona.  
 
Projekti tuottaa nuorten yhdessä tekemisen ja kokemisen yhteisöllisen harjoitusyrityksen, yhteisöy-
rittäjyyden oppimisympäristön ja verkko-oppimisohjelman, joka soveltuu erityisesti nuorten taide-
osuuskuntien ja nuorten työpajojen toimintaan. Harjoitteluyrityksen jaksojen kokemuksista tuote-
taan nuorten yrittäjyysseminaari, taide- ja kesänäyttelyitä (6) sekä toimitetaan 2 julkaisua ohjausten 
tuloksista. Yhteisöyrittäjyyden ohjausmalli tukee nuorten siirtymistä avoimille työmarkkinoille ja 
monipuolistaa nuorten uravaihtoehtoja yrittäjyyden kokemuksilla. Taideosuuskuntien ja taidever-
kostojen kanssa projekti kartoittaa ja kehittää yhteisöyrittämisen toiminta- ja liikeideoita. Lisäksi 
projektin vaikutukset vahvistavat järjestöjen ylläpitämien nuorten työpajojen toiminnan vakinaista-
mista. 
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Projekti: S11320 Venäläisille maahanmuuttajille suunnatun Mosaiikki-lehden 
  julkaiseminen Pohjois-Savossa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry. 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 56 500,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  44 000,00 €  
 
Venäläisille maahanmuuttajille suunnatun Mosaiikki-lehden julkaiseminen Pohjois-Savossa -hanke 
julkaisee neljä kertaa vuodessa venäjänkielisille maahanmuuttajille suunnattua kaksikielistä lehteä. 
Hankkeen päämääränä on edistää venäläisten maahanmuuttajien tasavertaisia mahdollisuuksia elää 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. 
 
Jokaisen maahanmuuttajan on opittava tasapainottelemaan oman kulttuuriperintönsä ja uuden maan 
kulttuurin välillä. Suomeen tullessaan maahanmuuttaja joutuu automaattisesti kasvokkain uuden 
kulttuurin kanssa ja hänen pitäisi oppia tuntemaan suomalainen kulttuuri ja kieli, jotta voisi toimia 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja tulla sen jäseneksi. Samalla maahanmuuttajan tulisi kuitenkin 
muodostaa omaa näkemystään itsestään, identiteetistään ja ympäristöstään, sillä vahva identiteetti 
ehkäisee syrjäytymistä. Mosaiikki-lehden päätavoite on edistää näitä tavoitteita ja periaatteita. 
 
Projekti: S10866 MUSTEKALA 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Satakunnan ELY 
Hankkeen toteuttaja: TaitoTalli ry 
Kesto:  1.3.2009–28.2.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 28 596,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  23 735,00 €  
 
Mustekala-projekti kehittää vaihtoehtoista nuorten työvoimapoliittista koulua, jonka viitekehyksenä 
ovat sosiaalipedagoginen innostaminen ja seurauspedagogiset toimintamenetelmät. Projekti pitää 
sisällään kesken jääneiden opiskelujen loppuunsaattamisen, työharjoittelun, klubi-, harrastus- ja 
leiritoimintaa sekä tiedotus- ja informaatiotilaisuuksia. Projektin tuotteena on uusi seurauspedago-
ginen toimintamalli vaihtoehtona nuorten työpaja- ja työvoimapoliittiseen kenttään. Tuloksena on 
nuorten koulutuksen loppuunsaattaminen, työhön tai jatkokoulutukseen pääseminen ja työttömyy-
den vähentäminen merkittävästi. Koulun aloittaminen vaatii poliittista uudelleenajattelua koulutus-
tavoitteiden saavutettavuudesta. Nuoret sitoutuvat omaehtoisesti vaihtoehtoiseen elämänpolkuun, 
joka mahdollistaa nuorten yksilöiden elämäntilanteen hallinnan paranemista ja yhteiskuntaan sijoit-
tumista. Tuloksena on myös merkittävää säästöä sosiaalisissa ja terveyteen liittyvissä kustannuksis-
sa.
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Projekti: S10954 ELÄMYS: Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen 
  elämyksellisten menetelmien avulla 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Satakunnan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 
Kesto:  1.6.2009–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 158 255,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  147 177,00 €  
 
Suomessa naisten yritykset ovat tyypillisesti pieniä, suhteellisen vakavaraisia, ja niiden toiminta 
rakentuu usein yrittäjän ammattitaidon varaan. Naisyrittäjyys on usein luonteeltaan itsensä työllis-
tävää yksinyrittäjyyttä. Yksinyrittävien naisyrittäjien kohdalla johtamisen kehittämishankkeissa 
tärkeää on oman itsensä johtamisen kehittäminen. Naisyrittäjyyden johtamisominaisuuksien kehit-
täminen kasvun suuntaan edellyttää naisyrittäjille tyypillisten sosiaalisten taitojen ja yrittäjämäisen 
henkilökohtaisen kasvumotivaation uudenlaisia yhdistelmiä. Tässä hankkeessa edistetään oman 
johtajuuden kehittymistä toiminnallisten työpajojen ja elämyksellisten menetelmien avulla. Kohde-
ryhmänä ovat Satakunnassa toimivat naisyrittäjät.  
 
Projekti: S11143 TIKAPUU-projekti 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Satakunnan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
Kesto:  1.11.2009–30.6.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 415 640,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  345 640,00 €  
 
Projekti on vaihtoehtoista työpajatoimintaa 17–34-vuotiaille syrjäytyneille tai syrjäytymisuhan alla 
oleville nuorille. Nuorilla on ongelmia elämänhallinnan kanssa esimerkiksi koulunkäynnin, päihtei-
den, mielenterveyden tai sosiaalisten taitojen kanssa tai he ovat työttömiä. Projektissa käytetään 
ratkaisukeskeistä toimintamallia, missä hyödynnetään nuoren omia voimavaroja ja tehdään tulevai-
suudensuunnitelmia. Projekti pitää sisällään arjen hallinnan ja kädentaitojen harjoittelua henkilö-
kohtaisen etenemissuunnitelman mukaisesti 1–6 kuukauden ajan. Nuori voi suorittaa projektijak-
sonsa aikana erilaisia opintoviikkoja, jotka sisältävät esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsetunte-
musta, liikuntaa ja terveystietoa, kotitaloutta, kudontaa, huovutusta, kankaankuviointia, ompelua, 
massatyötä tai tuunausta. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuoren elämän ja arjen hallintaa ja kehit-
tää työ- ja kouluelämässä vaadittavia taitoja. Projektin tuotteena on uusi ratkaisukeskeinen toimin-
tamalli vaihtoehtona nuorten työpajatoimintaan.  
 
Projekti: S11413 Art goes work 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 
Kesto:  1.6.2010–31.5.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 473 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  378 400,00 €  
 
Arbetslivet är i ett förändringsskede och söker efter nya lösningar och idéer att möta dagens krav på 
ökad effektivitet och innovativitet. Konstens och konstnärens roll är i motsvarande förändringsske-
de som arbetslivet överhuvudtaget och vi behöver nya arbetsmöjligheter för utbildade människor 
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inom kultursektorn. Yrkeshögskolan Novias enhet för forskning och utveckling har samarbetat 
kring arbetslivsfrågor med flere företag och organisationer i projektet LIFE@WORK.  
 
I projektet ART GOES WORK får organisationerna och företag nya verktyg att möta förändringar 
som gäller både organisationens egen verksamhet och å andra sidan är en följd av större förändring-
ar i samhället. Kreativt tänkande betyder, att man söker efter någonting, som ännu inte ens kan be-
skrivas. Den förmågan har allt större efterfrågan i företag och organisationer, som borde planera sin 
framtid utan att kunna veta, hur framtiden kommer att se ut. Kreativt tänkande kan vara ett värde-
fullt verktyg för att skapa icke materiella produkter, som har etisk och hållbart innehåll, men som 
samtidigt fungerar som motor till ekonomi. Resultat från projektet kan tillämpas på allt från små 
företag till stora organisationerna och metoderna skapar nya arbetsmöjligheter för kulturbranschen. 
Projektet lyfter fram nya sätt för konstnären att hitta sin plats på arbetsmarknaden. 
 
Projekti: S10789 Medios – Osallistuvan median menetelmien ja työkalujen 
  kehittämishanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.12.2008–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 530 349,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  400 000,00 €  
 
MEDIOS on innovatiivinen, monialainen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen 
lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä 
matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen 
kansalaisuuden tukemiseen. Hankkeen keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat: a) parhaiden kan-
sainvälisten käytäntöjen lokalisointi ja soveltaminen, b) uusien työkalujen ja menetelmien kehittä-
minen (mm. yhteisöllisen käsikirjoittamisen wiki-pohjainen työkalu ja menetelmä kehitetään yhdes-
sä Helsingin Kaupunginteatterin ja Metropolian kanssa ja se pilotoidaan Kaupunginteatterin näyt-
tämölle 2010), c) koulutus ja pilotointi sekä d) viestintä ja markkinointi. Koulutuksen kohderyhmi-
nä ovat media-, kulttuuri - ja sosiaalialan ammattilaiset sekä heidän asiakkaansa. Hankkeen tulokset 
ja arviointi tuodaan viestintä- kulttuuri- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen sekä opetusalan 
jatkokoulutuksen kehittämiseen. 
 
Hanke kokoaa media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset monialai-
seksi verkostoksi, joka eri alojen osaamista hyödyntäen kehittää ja juurruttaa osallistuvan median 
toiminta- ja tuotantomalleja, ja näin edistää uusien viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista 
hyödyntämistä.  
 
Projekti: S10560 Myötätuulessa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 633 479,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 017 668,00 €  
 
Projektilla haetaan ratkaisuja digitaalisen tietoyhteiskunnan tuomiin uusiin haasteisiin ja mahdolli-
suuksiin nuorisotyössä. Se tähtää nuorten oppimisympäristöjen monipuolistamiseen ja kehittämi-
seen nonformaalien ja formaalien oppimismallien kautta. Hanke lisää nuorisotyöntekijöiden mah-
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dollisuuksia opastaa nuorille kansalaisvalmiuksia ja neuvoa heitä koulukseen, työllistymiseen ja 
verkottumiseen yhteiskunnassa. Projektin keskuksena toimii Helsingin kaupungin nuorisoasiain-
keskuksen Nuorten Toimintakeskus Happi yhteistyössä kulttuurisen nuorisotyön eri yksiköiden 
kanssa. Toimintakeskus Happi antaa edellytykset nuorten digitaalisten oppimisympäristöjen poh-
jaksi. Nuoret tulevat nuorisotiloihin etsimään tekemistä. Toimintakeskus Hapessa toimintamahdol-
lisuudet liittyvät erilaisiiin digitaalisiin mediatuotantoihin. Hankkeen aikana kehitetään työssäoppi-
misen ja non-formaalin oppimisen mallia. Malli kehitetään yhteistyössä alan ammatillisten oppilai-
tosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Malli kehitetään kulttuurisen nuorisotyön toimintojen 
kautta. Toiminnoissa on viisi toisiinsa liittyvää teemaa: 1) nuorten oman media-areenan ja ajanmu-
kaisen julkaisujärjestelmän luominen, 2) Hapen toiminnat kuten radio, tv, toimitukset, teatteri, peli-
talo, netari ja äänistudio, 3) digitaalisen nuorisokulttuuria käsittelevän kuva-arkiston perustaminen, 
4) toimitus- ja tiedotustoiminnan koulutus ja 5) seurantatutkimuksen tekeminen. 
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Yleiset kulttuurihankkeet (ESR) 
 
Projekti: S10141 Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto / Kansallinen digitointikeskus 
Kesto:  1.6.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 965 036,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  916 784,00 €  
 
Ephemera-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa luoda perustaa digi-
toinnin palvelu- ja osaamiskeskuksen toiminnalle, joka palvelee kirjastoja, arkistoja ja museoita. 
Kansalliskirjaston Kansallinen digitointikeskus voi hyödyntää hankkeessa kehitettyä prosessia ja 
digitoida kirjastojen, arkistojen ja museoiden laajoja, kiinnostavia pienpainatekokoelmia. Hankkeen 
avulla tehty kehittämistyö ja pilotointi tekevät digitoinnista kustannustehokkaampaa ja tuottavat 
uuden aineistotyypin prosessin, mikä hyödyttää digitoidun aineiston loppukäyttäjiä Suomessa, mut-
ta myös ympäri maailmaa. 
 
Projekti: S10140 ViVa3 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 649 670,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  540 795,00 €  
 
ViVa3 on menetelmäkehityshanke digitoinnin prosessien kehittämiseksi, alan osaamisen vahvista-
miseksi ja palvelutuotannon mahdollistavien kustannustehokkaiden toimintamallien luomiseksi. 
Hankkeessa suunnitellaan, tutkitaan ja testataan menetelmät maisemien, rakennusten ja esineiden 
3D-mallinnusta varten, jotka myös pilotoidaan ja niiden tueksi suunnitellaan koulutus. Kehitettävä 
toimintamalli mahdollistaa kehittyneet suunnittelutyökalut ja aineistojen näkyvyyttä ja saavutetta-
vuutta parantavat palvelut museoalan toimijoille. Hankkeessa toteutetaan selvitys liikkuvan kuvan 
massadigitoinnin tarpeesta ja edellytyksistä, sekä tutkitaan tekniikka ja prosessit ja luodaan toimin-
tamalli toteutusta varten. Lisäksi kartoitetaan liikkuvan kuvan digitoinnin koulutustarpeet ja suunni-
tellaan koulutussisällöt. 
 
Projekti: S11309 Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto 
Kesto:  1.1.2010–31.1.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 545 800,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  456 800,00 €  
 
Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA -hankkeen tavoitteena on informaatio-
tutkimuksen yliopistotasoisten perus- ja aineopintojen saatavuuden parantaminen Itä-Suomessa. 
Koulutuksella turvataan kirjastoalan kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön riittävä saatavuus 
alueella. Hanke edistää korkeakoulutettujen työllistymismahdollisuuksia monipuolistamalla heidän 
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kelpoisuuttaan. Hanke myös kohottaa maahanmuuttajien koulutustasoa ja lisää kirjastoalan valmiut-
ta maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluun. Hankkeessa toteutetaan informaatiotutkimuksen yliopis-
totasoiset perus- ja aineopinnot Itä-Suomessa monimuotokoulutuksena, ja toteutuksen yhteydessä 
koulutus virtualisoidaan. Virtuaalisoimisen tuloksena syntyy tuote: informaatiotutkimuksen aine-
opintotasoiset verkko-opinnot.  
 
Projekti: S10449 LAPE (Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon) –  
  projekti 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 925 633,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  813 634,00 €  
 
Projekti kouluttaa ja työllistää Keski-Suomessa kulttuuriympäristön ja ympäristönhoidon ja -
kunnostuksen töihin työnsuunnittelijoita ja työntekijöitä. Toteutettavat työt kohdentuvat perinnera-
kentamiseen sekä virkistyskäyttöpaikkojen ja luonnonsuojelualueiden rakenteiden kunnostamiseen. 
Lisäksi työnsuunnittelijoiden koulutuksessa lisätään tietoa kiinteistökohtaisten jätevesien käsittely-
järjestelmistä. Työvoimakoulutuksessa keskitytään työsuojeluun, perinnerakentamiseen ja ympäris-
tötöiden perusteisiin. Projekti tarjoaa mielekkäitä tukityö- ja koulutusmahdollisuuksia erityisesti 
pitkäaikaistyöttömille omalla paikkakunnallaan. Projektin avulla haetaan ratkaisua kohtaanto-
ongelmaan perinnerakentamisen ja ympäristönhoidon aloilla.  
 
Projekti: S10856 LAPE - työvoimapoliittiset toimenpiteet, Keski-Suomen TE-keskus 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen TE-keskus 
Kesto:  5.3.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 90 366,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  90 366,00 € 
 
Tämä projekti on LAPE – Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon -projektin S10449 
rinnakkaisprojekti. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden käynnistäminen (ohjaava työvoimakoulu-
tus). 
 
Projekti: S10763 Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 249 250,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  224 050,00 €  
 
Projektin tavoitteena on rakennetun ympäristön, kulttuurimaiseman ja matkailullisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen kunnostamisen ja hoidon osaamisen parantaminen koulutuksen ja ohjatun 
työskentelyn kautta. Lisäksi edistetään koulutuksen ja työssäolon yhteensovittamista, sosiaalisen 
osallisuuden vahvistumista sekä alan työllisyyden ja koulutusmahdollisuuksien parantumista. Ta-
voitteena on myös kehittää maakunnallinen ohjeistus kulttuuriympäristöön liittyvien hoitavien, yl-
läpitävien ja suojaavien toimenpiteiden yhtenäistämiseksi. Kohderyhmänä ovat rakennus- ja/tai ym-
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päristöalan koulutuksen saaneet tai alan ammateissa toimineet työttömät sekä muut alasta kiinnos-
tuneet henkilöt. Osallistujien koulutuksesta saatujen kokemusten perusteella sekä alan asiantuntijoi-
den ohjauksella laadittavalla kulttuuriympäristön hoidon työselityksellä tuetaan kestävää kehitystä. 
Lisäksi edistetään kunnostettujen ja hoidettujen kulttuuriympäristöjen hyödyntämistä mm. matkai-
lun käyttöön sekä parannetaan rakennusten uusiokäyttöä. 
 
Projekti: S10903 Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi, 
  työvoimapoliittiset toimenpiteet 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin TE-keskus 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 333 900,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  333 900,00 € 
 
Projektin tavoitteena on rakennetun ympäristön, kulttuurimaiseman ja matkailullisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen kunnostamisen ja hoidon osaamisen parantaminen koulutuksen ja ohjatun 
työskentelyn kautta. Lisäksi edistetään koulutuksen ja työssäolon yhteensovittamista, sosiaalisen 
osallisuuden vahvistumista sekä alan työllisyyden ja koulutusmahdollisuuksien parantumista. Ta-
voitteena on myös kehittää maakunnallinen ohjeistus kulttuuriympäristöön liittyvien hoitavien, yl-
läpitävien ja suojaavien toimenpiteiden yhtenäistämiseksi. Kohderyhmänä ovat rakennus- ja/tai ym-
päristöalan koulutuksen saaneet tai alan ammateissa toimineet työttömät sekä muut alasta kiinnos-
tuneet henkilöt.  
 
Projekti: S10782 Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lappiin 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin ympäristökeskus 
Kesto:  1.10.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 459 050,00 €   
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  380 950,00 €  
 
Projektin tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden restaurointialan osaamista, 
mikä luo edellytyksiä työllistymiseen restaurointialalle, ja toisaalta restaurointikisällin ammattitut-
kintoon valmistava koulutus ja siihen sisältyvä tutkintotilaisuus antavat valmiuksia myös jatkokou-
lutukseen. Osallistujien ammattitaitovaatimuksiin ja alan erityistarpeisiin vastataan projektin toi-
menpiteiden kautta. Tavoitteena on edistää myös restaurointialan osaajien verkostoitumista ja lisätä 
heidän kiinnostustaan yrittäjyyteen. Lisäksi tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämisen avulla 
oppilaitoksen valmiuksia suunnitella ja järjestää restaurointialan ammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta Lapin läänissä. Tavoitteena on hyödyntää kulttuuriympäristöön liittyviä voimavaroja 
mm. aluesuunnittelussa, elinkeinojen edistämisessä ja rakennusten uusiokäytössä. Projekti lisää 
kulttuuriympäristötietoisuutta ja aktivoi arvokkaiden kohteiden korjausrakentamista ja rakennuspe-
rinteen jatkamista. Restaurointialan koulutus tarjoaa kestävän kehityksen mukaista osaamista ra-
kennusten hoitoon ja korjaukseen. 
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Projekti: S10405 Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelmat) 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto 
Kesto:  1.8.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 2 756 653,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  2 397 091,00 €  
 
Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -hankkeessa parannetaan kirjastonhoitajien ja opettajien sisällöl-
listen tietoyhteiskuntataitojen ohjaustaitoja. Tässä yhteydessä kehitetään ja testataan myös kaikille 
avoimia oppimisympäristöjä eri paikkakunnilla. Hankkeessa luodaan ja vakiinnutetaan työkäytäntö-
jä ja yhteistyömalleja alueilla, jotka ovat kirjastoille vielä uusia, mutta selkeästi haastavat ne kehit-
tämään toimintaansa. Erityishuomio kiinnitetään hyvien työkäytäntöjen jatkojalostamiseen ja niiden 
levittämiseen. Kansalaiset saavat lisää sosiaalista pääomaa, mediataitoja ja muita sisällöllisiä tieto-
yhteiskuntataitoja. Kirjastojen, opetustoimen, tutkimuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden yh-
teistyölle syntyy uusia toimintamalleja, jolloin karttuu sosiaalista pääomaa ja kasvaa uusia verkosto-
ja. Täydennyskoulutuksen avulla kirjastoammattilaisten ja opettajien virtuaalinen vuorovaiku-
tusosaaminen ja mediataidot vahvistuvat. Hankkeessa kertyy tutkimustietoa mm. siitä, miten opetta-
jien ja kirjastoammattilaisten tiedonhankinnan ohjaustaitojen sekä mediakasvatustaitojen kehittymi-
nen lisää eri ikäisten oppijoiden kykyä hakea tietoja ja selvitä median ristipaineissa.  
 
Projekti: S10410 Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja 
  oppimisympäristö – VUOSTTAS LÁVKI, esiselvityshanke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelmat) 
Hankkeen toteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus 
Kesto:  1.9.2008–30.9.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 107 450,00 €   
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  107 450,00 €  
 
Saamenkielen ja kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö – VUOST-
TAS LÁVKI -esiselvitysprojektin tavoitteena on valmistella varsinainen saamenkielen ja -
kulttuurin koulutuksen virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö SÁPMI MIEHTÁ -hanke. Sen 
tavoitteena on luoda valtakunnallinen yhteistyöverkosto saamenkielen ja -kulttuurin koulutuksen 
saavutettavuuden lisäämiseksi koko maassa. Esiselvityshankkeessa määritellään partnereiden tehtä-
vät ja tehdään yhteistyösopimukset. Vuosttas Lávki -esiselvityshankkeessa selvitetään omarahoi-
tusosuudet ja alustavat suunnitelmat toiminnan vakiinnuttamisesta. Esiselvityshankkeessa suunni-
tellaan myös eri oppimisympäristöjä, jotka voivat toimia saamenkielen ja -kulttuurin opetuksen tu-
kena ja mahdollistajana. Esiselvityshankkeessa päätetään sisällöntuottajat oppimisympäristöihin ja 
selvitetään, miten ne saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön valtakunnallisesti. Esiselvityksen 
aikana kehitetään resurssipankkia, joka sisältää tietoa ja opetuspaketteja saamen kielestä, saamelai-
sista ja saamelaiskulttuurista. Lisäksi tehdään alustava suunnitelma Saamelaiskulttuurikeskukseen 
sijoitettavasta virtuaaliopetuskeskuksesta. 
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Projekti: S10208 Open Zone – Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden 
  lähikirjastovyöhyke 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelmat) 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.8.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 462 310,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  392 310,00 €  
 
Open Zone – Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke -hanke tukee 
maahanmuuttajaväestön aktiivista kansalaisuutta kehittämällä kirjastoja avoimina oppimisympäris-
töinä ja tietoyhteiskunnan yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina. Projektin kohderyhmänä on maahan-
muuttajaväestö, joka tilastojen valossa käyttää kirjastopalveluja valtaväestöä selvästi vähemmän. 
Projekti edistää maahanmuuttajien rekrytoitumista kirjastoalalle suunnittelemalla ja toteuttamalla 
heille suunnatun kirjastoalan ammatillisiin tehtäviin pätevöittävän koulutuksen sekä lyhytkestoi-
semman maahanmuuttajaoppaiden valmennusohjelman. Lisäksi toteutetaan kirjastoammattilaisille 
suunnattu monikulttuurinen valmennusohjelma ja kehitetään lähikirjastoihin soveltuva monikulttuu-
rinen palvelukonsepti. Projektin mediakasvatusosuuden tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien 
media- ja viestintätaitoja, ja tukea kirjaston pyrkimystä kehittää maahanmuuttajien kansalaistaitoja. 
Projektin vaikutuksia ovat kirjastoammattilaisten monikulttuurisen osaamisen kehittyminen, maa-
hanmuuttajien mentoritoiminnan käynnistyminen kirjastoissa, lähikirjastojen kehittyminen moni-
kulttuurisina keskuksina. 
 
 
Projekti: S11037 Kiravo – kirjasto avoimena oppimisympäristönä / Biblär –  
  biblioteket som ett öppet lärcentra 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelmat) 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginkirjasto 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 018 518,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  791 890,00 €  
 
Tavoitteena on 1) osallistujien tiedonhaku-, hankinta- ja hallinta- ja pedagogisten taitojen vahvista-
minen, 2) kirjastojen digitaalisten aineistojen tuntemuksen, käytön ja kirjaston käytön lisääminen, 
3) oppimateriaalien luominen 2.0-verkkosovelluksia hyödyntäen, 4) opetuksen pilotointi virtuaali-
maailmassa (esim. Second Life) ja 5) työllistymisen ja osallistujien osaamisen edistäminen tiedon-
hakutaitojen myötä. Hankkeen tuloksena syntyy uusi palvelukonsepti ja toimintamalli, jossa kirjasto 
toimii keskiössä ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa yli organisaatiorajojen. Tämän yh-
teistyön tuloksena luodaan kirjastojen digitaalisista aineistoista tietopaketteja kohderyhmien tarpei-
siin. Kirjaston tietämys asiakaskuntansa tiedontarpeista on lisääntynyt. Kirjaston mahdollisuudet 
tukea paikallista elinkeinotoimintaa ovat parantuneet. Kirjaston palvelukyky on parantunut. 
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Projekti: S11070 Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Lapin ELY (valtakunnallinen ESR-ohjelmat) 
Hankkeen toteuttaja: Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 880 057,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  676 938,00 €  
 
Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeessa kehitetään museotyöntekijöiden 
osaamista erilaisten aikuisryhmien museo-oppimiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena on avata mu-
seoinstituutiota uusille aikuiskävijäryhmille (maahanmuuttajat, seniorit, työttömät ja lomautetut 
sekä yritysten työntekijät) kehittämällä nimenomaan heidän tarpeisiinsa suunnattuja oppimis- ja 
opetusmenetelmiä ja palvelukonsepteja sekä kokonaisvaltaisesti museota avoimena oppimisympä-
ristönä. Hankkeen tavoitteena on myös levittää osaprojektien tuloksena syntyneitä hyviä käytäntöjä 
valtakunnallisesti museoalan ammattilaisille sekä laajemminkin kulttuuriperintö- ja taidealojen pa-
rissa työskenteleville tahoille ja kuntien kulttuuritoimille, ja tätä kautta kehittää heidän osaamistaan 
ja asemaansa työmarkkinoilla.  Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on osahankkeista saavutetun tietä-
myksen, tutkitun tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen valtakunnallisesti museoalalle ja myös 
muille kulttuuriperintö- ja taideopetuksen parissa työskenteleville tahoille. Työpajoista ja muista 
hankkeen puitteissa toteutettavista toimenpiteistä saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta toteute-
taan museopedagogian verkkokurssi, jonka avulla museoiden yleisö- ja opetustehtävissä työskente-
levät ammattilaiset voivat kehittää asiantuntemustaan.  
 
Projekti: S11236 Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.7.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 137 430,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  126 435,00 €  
 
Projektin tavoitteena on kerätä, järjestää ja tallentaa perinteistä, alueellisesti painottunutta (pohja-
laista ja suomenruotsalaista) kansanmusiikkimateriaalia jokapäiväiseen opetuskäyttöön. Projekti 
tuottaa uusia sovituksia mm. erilaisten kansanmusiikkiyhtyeiden käyttöön. Projektin pidemmän 
tähtäimen tavoitteena on lisätä kansanmusiikin opetuksen osuutta musiikkikasvatuksessa ja sitä 
kautta lisätä keskipohjalaisen kansanmusiikin erityispiirteiden tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla. 
Projektissa tehtävät toimenpiteet ovat: 1) kansanmusiikin perinnemateriaalin keruu Suomessa ja 
Pohjoismaissa, 2) uuden kansanmusiikin materiaalin tuottaminen pedagogisista lähtökohdista, 
3) materiaalin sovitus, äänitys, videointi ja kirjallisen materiaalin tuottaminen ja 4) virtuaalisen op-
pimisympäristön suunnitteleminen ja toteuttaminen. 
 



59 
 

 

Projekti: S10946 Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kesto:  1.4.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 652 000,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  562 000,00 €  
 
Joensuun kaupungin maaseutualueilla, Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa 
korjataan perinteisin menetelmin ja materiaalein maisemallisesti ja/tai kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä rakennuksia työllisyystyönä. Työkohteet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oppia työs-
sä tarvittavia puurakenteiden ja osin myös pintakäsittelyn restaurointitaitoja. Restaurointikoulutuk-
sessa perehdytään restaurointiammatteihin, eri aikakausien rakentamistapoihin sekä arkkitehtuurin 
ja sisustamisen historiaan, dokumentointi- ja tutkimustapoihin, tyypillisiin materiaaleihin ja niiden 
käyttäytymiseen eri olosuhteissa, vauriokartoitukseen, restaurointiperiaatteisiin ja niiden mukaisiin 
korjaustapoihin, korjauksessa tarvittavan ajankäytön ja kustannusten arviointiin jne. Koulutusjakso 
sisältää myös opintomatkoja Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä lähialueelle. Hankkeen aikana saadaan 
kunnostettua useita arvokkaita rakennuksia eri puolilla Joensuun kaupungin maaseutualueita, mikä 
luo Joensuun maaseudusta mielikuvan aktiivisena ja vetovoimaisena alueena ja parantaa näin mat-
kailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Samalla parannetaan kulttuuriympäristön hoidolle ja raken-
nussuojelulle myönteistä mielipideilmastoa. 
 
Projekti: S10948 Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle /  
  Työvoimapoliittiset toimet 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan TE-keskus 
Kesto:  1.4.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 081 820,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 001 460,00 € 
 
Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hallinnoi-
malle Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle -projektille. Hankkeen keskeisinä toi-
menpiteinä on korjata Enossa, Tuupovaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa kulttuurihistoriallisesti 
ja/tai maisemallisesti merkittäviä rakennuksia restaurointiperiaatteiden mukaisesti, ja samalla opet-
taa työssäoppimismenetelmällä hankkeeseen työllistettäville 52 henkilölle perinteisten materiaalien 
ja työtapojen käyttöä arvorakennusten restauroinnissa. 
 
Projekti: S10734 Tieto hanskaan – Tiedonhallintataitoja verkossa ja livenä 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun kaupunki 
Kesto:  1.11.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 285 700,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  246 136,00 €  
 
Tieto hanskaan – tiedonhallintataitoja verkossa ja livenä -hanke liittyy valtakunnalliseen Tampereen 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoimaan Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -
hankkeeseen, joka toteuttaa opetusministeriön Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansa-
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laiseksi -kehittämisohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjasto- ja tietopalveluihin liittyviä 
tukipalveluja erityisesti haja-astutusalueella asuville aikuisille, tarjota täydennyskoulutusta kirjasto-
jen henkilökunnalle ja opettajille sekä lisätä Joensuun seutukirjaston yhteistyötä muiden maakunta-
kirjastojen ja aikuiskoulutusta tarjoavien alueellisten toimijoiden kanssa. 
 
Hankkeen aikana rakennetaan verkko-oppimisympäristöt aikuisopiskelijoille, kirjastohenkilökun-
nalle sekä opettajille ja rakennetaan kirjastoihin fyysiset oppimisympäristöt. Lisäksi kirjastohenki-
lökunnan käyttöön rakennetaan mobiilityöympäristö ja otetaan käyttöön hakeutuva toimintatapa. 
Oppimisympäristöjä markkinoidaan tehokkaasti opiskelijoita sitouttaen ja samalla tehdään kirjas-
tonkäytön- ja informaatiolukutaidon opetusta testaten useita toimintamalleja. Tarkoitus on soveltaa 
uusia oppimiskäsityksiä ja elämyksellisiä menetelmiä myös aikuisille suunnatussa koulutuksessa. 
Näin saadaan syntymään avoimia oppimisympäristöjä.  
 
Projekti: S10409 VIRSU –  Pohjois-Pohjanmaan digitaalinen kulttuuriperintö 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Haapajärven kaupunki 
Kesto:  1.11.2008–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 571 100,00 €  
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  499 800,00 €  
 
Virsu-hankkeen tavoitteena on sähköisten kirjastopalvelujen kehittäminen ja pohjoispohjalaisen 
kulttuuriperinnön tallentaminen digitaaliseen muotoon, kulttuuriperinnön tavoittettavuuden ja säily-
vyyden turvaaminen sekä verkkosisällöntuotannon valmiuksien lisääminen.  
 
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperintöä saatetaan sellaiseen muotoon, että se on helpommin eri toi-
mijoiden tavoitettavissa. Hankkeella edistetään erilaisten aineistojen hyödyntämistä opetuksessa, 
julkaisuissa ja elinkeinoelämän tarpeissa. Tavoitteena on alueelliseen kulttuuriperintöön pohjautuva 
sivistyksellisten sisältöjen tuottaminen, joka on verkon kautta kaikkien ihmisten hyödynnettävissä. 
 
Hankkeessa muun muassa tallennetaan hankealueen kunnissa sekä KirjastoVirma että ARVI-
tietokantoihin Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperintöä sekä yksityis- että kotiseutuarkistojen materi-
aalia yleisön saataville verkkoon digitaaliseen muotoon, ja muodostetaan kotiseutuarkistojen ja kir-
jastojen yhteinen digitaalinen tietopankki. Hankkeen tuloksena on luotu pysyvä sähköisessä muo-
dossa oleva yhteisöllinen vuorovaikutteinen tietovaranto kansalaisten ja kulttuuritoimijoiden käyt-
töön. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperinnön arvostus ja ymmärtäminen on lisääntynyt. Opetus- ja 
kirjastohenkilöstön pedagoginen- ja ohjausosaaminen on noussut, on kehitetty koulujen ja kirjasto-
jen vahvaa yhteistyötä. On luotu mahdollisuus eri ikäryhmien aktiiviseen osallistumiseen, vaikut-
tamiseen ja tiedonhankintaan. 
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Monialaisia hankkeita, joissa kulttuuri mukana (ESR) 
 
Projekti: S10524 LOVE, Luova ja oppiva organisaatioverkosto Etelä-Savossa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 699 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  579 900,00 € 
 
LOVE kehittää uudenlaisen täydennyskoulutuksen (TK) valmennusperustaisen mallin, joka tukee 
alueen työorganisaatioita (koulutusorganisaatiot ja kumppaniyritykset) kehittymään oppiviksi orga-
nisaatioiksi sekä liittymään mukaan alueelliseen työorganisaatioiden kokeilu-, kehittämis- ja osaa-
misverkostoon. Valmennuksessa ratkaistaan valmennettavien itse tuottamat työorganisaatiokohtai-
set autenttiset kehittämishaasteet. Näin ne parantavat yhteisöjäsenten ammatillista kehittymistä, 
työhyvinvointia sekä organisaatioiden muutosvalmiutta ja toimintamenetelmien joustavuutta, tasa-
arvoisen työ- ja opiskeluympäristön kehittymistä, alueen työorganisaatioiden välistä vastavuoroista 
osaamisverkostoa sekä tieto- ja viestintäteknologioiden innovatiivisempaa ja tehokkaampaa hyö-
dyntämistä. Malli painottaa erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osallistuvaa oppimista. Op-
pivan yhteisön yksi oppimisympäristö on työpaikka, mutta myös modernit oppimisympäristöt kuten 
virtuaalinen Second Life ovat luonteva yhteiskehittelyn puite. 
 
Projekti: S10274 VAATERI – nuorten työpaja 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pirkanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.6.2008–31.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 689 550,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  517 163,00 € 
 
VAATERI – nuorten työpajan tavoitteena on tarjota työpajapalveluja ensisijaisesti 15–24-vuotiaille 
nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta ja/tai tarvitsevat työllistämis- ja ohjauspalveluja 
päästäkseen ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. VAATERI – nuorten työpaja tarjoaa mah-
dollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun kohti koulutusta tai avoimia 
työmarkkinoita. VAATERI – nuorten työpaja pyrkii tavoittaman sekä pitämään kiinni nuorista, jot-
ka ovat vaarassa pudota koulutuspolun ulkopuolelle peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. 
Työpajatoiminta auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa ja tekemään realistisen suunnitelman 
tulevaisuudestaan, sekä tukee nuoren sisäistä kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä. VAATERI – 
nuorten työpaja koostuu työpajoista sekä yksilövalmennuksesta ja Starttiryhmästä. Starttiryhmän 
toiminta sisältää arjen hallinnan taitojen opettelua ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ryhmässä 
sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien kasvattamista ja itsetunnon lisäämistä. Työpajavaihtoehtoja ovat 
metallipaja, kotitalous- ja puhdistuspalvelupaja sekä media- ja taidepaja.  
 
Projekti: S10434 Yrityskohtaiset asiantuntijaneuvontapalvelut 
 Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan TE-keskus 
Kesto:  1.10.2008–31.12.2013 



62 
 

Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 624 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  427 000,00 €  
 
Hankkeen tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen yrityksen elinkaaren eri 
vaiheissa, valmentamalla yritysjohtoa ja avainhenkilöitä asiantuntijajohtoisella täsmäkehittämispal-
velulla ja soveltuvin osin ottaen mukaan seudullisen neuvontapalvelun asiantuntijoita. Projektissa 
tuotetaan pk-yrityksille lyhytkestoisia täsmäpalveluja yritystoiminnan kehittämiseksi ja/tai yrityk-
sen kehittämistoiminnan käynnistämiseksi. Palvelut tuotetaan tuotteistettuina asiantuntijapalveluina 
ja/tai yrityssetelipalveluina. Palvelut kuuluvat Yritys-Suomi- palvelukonseptiin. (Välillisenä toimi-
jana yhdistykset, jotka harjoittavat tai suunnittelevat aloittavansa liiketoimintaa esimerkiksi luovilla 
toimialoilla.) 
 
Projekti: S10120 Monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.2.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 566 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  460 000,00 € 
 
Päätavoitteena on luoda asiakas- ja markkinalähtöinen monialainen innovatiivinen tuote- ja palve-
lukehitysympäristö, joka toimintamalleineen luo edellytykset tuote- ja palvelukonseptien kehitys-
työn käynnistämiseen, koordinoimiseen ja toteuttamiseen sekä toteuttaa integroituja innovaatiotoi-
minnan menetelmiä. Projekti edistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja tukee uusien yritysverkosto-
jen syntyä ja vahvistumista sekä synnyttää uusia yrityksiä. Asiakas- ja markkinalähtöisen monialai-
sen innovatiivisen tuote- ja palvelukehitysympäristön toiminnalla parannetaan alueen teollisuuden 
ja palveluiden kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä vastaamalla uusiin tuote- ja palvelukon-
septien kehittämisen sekä liiketoimintaosaamiseen tuomiin haasteisiin. Hanke yhdistää osatoteutta-
jilla olevaa tuotekehitys-, menetelmä- ja innovaatiotoiminta-osaamista siten, että ne täydentävät 
osaamisen ja innovaatioympäristön sisältöä.  
 
Projekti: S10080 fForum 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus 
Kesto:  1.7.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 991 850,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  585 150,00 € 
 
fForum on Pohjois-Suomen alueella toteutettava koulutus-, kehittämis- ja tutkimushanke, jonka 
päätavoitteena on naisyrittäjyyden ja naisten urakehityksen edistäminen. Hankkeen tavoitteena on 
pitkäkestoisten liikkeenjohdollisten koulutusten avulla tukea yrittäjiksi aikovia naisia, yrittäjinä 
toimivia naisia sekä naisia, jotka haluavat edistää omia uramahdollisuuksiaan. Omana erityisryhmä-
nään ovat yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset. Tavoitteena on liiketoi-
minnan tuloksellisuuden ja sitä kautta kasvun mahdollistaminen osallistujayrityksissä. (Hankkeessa 
toteutettava fMBA-koulutustoiminta kohdistetaan erityisesti kasvuhaluisiin innovatiivisilla ja luo-
villa aloilla toimiviin yrityksiin).  
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Projekti: S10027 Futuuri – Tulevaisuuden naisyrittäjä ja -johtaja 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.3.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 007 896,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  683 486,00 € 
 
Futuuri-projekti edistää naisten omistamien ja/tai johtamien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä 
Pohjois-Savossa. Projekti tukee myös naisia kehityksessä yksinyrittäjästä ja asiantuntijasta yrityk-
sen johtajaksi. Futuuri vahvistaa verkostoissa lisääntyvää yritysyhteistyötä sekä uusien tuote- ja 
palveluinnovaatioiden kehittämistä. Hankkeen tavoitteina ovat naisten yritystoiminnan ja johtajuu-
den edistäminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen, yrityskohtaisten osaa-
misintensiivisten palveluinnovaatioiden kehittäminen toimialakohtaisissa ja/tai monialaisissa ryh-
missä sekä innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvien prosessien hallinta, naisyrittäjien ja johtajien 
osaamisen ja itsetunnon kehittäminen ja verkostoista lisääntyvän yhteistyön tukeminen. (Luova 
toiminta yhtenä alana, jonka yrittäjille toiminta kohdentuu) 
 
Projekti: S11000 ORDER 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kainuun Etu Oy 
Kesto:  8.6.2009–30.6.2012  
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 836 214,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 227 843,00 € 
 
Projektin tavoitteena on mukaan lähtevien asiakasyritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, ja 
sitä kautta yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Menestyminen markkinoilla edel-
lyttää sitä, että yrityksen liiketoimintaa johdetaan ammattimaisesti. Menestyminen riippuu karkeasti 
ottaen yrityksen johdon liiketoiminatosaamisesta ja henkilöstön ammatillisesta kyvykkyydestä. Pro-
jekti kohdistuu seuraaville toimialoille: 1) ICT ja elektroniikka, 2) metalliala, 3) palveluala (b-to-
b/yrityspalvelut), 4) matkailu- ja elämystuotantoala, 5) puutoimiala ja 6) kivi- ja kaivannaisala.  
 
Projekti: S10817 Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Keski-Suomi 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen ELY-keskus 
Kesto:  1.9.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 319 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 137 000,00 € 
 
Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten käyntiin lähdön ja/tai kasvun edistäminen sekä yri-
tysten johdon ja avainhenkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivi-
sempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen 
liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. aloitusvaihe, kasvu, uuden teknologian käyttöönotto, tuotta-
vuuden kehittäminen, suhdanteet) turvataan. Yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden 
synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa parannetaan. 
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Kehittämisohjelmassa tarjotaan räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritys-
ten kasvun ja yritysten henkilöstön osaamisen edistämiseksi. Palvelut voidaan jakaa neljään koko-
naisuuteen, joista yhtenä ovat yrityspalveluverkoston kehittämiseen liittyvät toimet, mm. luovan 
alan yritysneuvontapalvelun, Jalostamo-palvelun jalkauttaminen valtakunnallisesti. 
 
Projekti: S11350 Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Keski-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän yliopisto 
Kesto:  1.1.2010–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 498 469,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  398 775,00 € 
 
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun innovaatiokeskittymäprosessia eli seudun 
kehittymistä kohti globaalisti kilpailukykyistä innovaatiokeskittymää. 
 
Selvitettävänä on aloitteita seuraavilta toiminta-alueilta: 1) palvelut, 2) tutkimusympäristöt ja 
3) luovat toimialat. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja viedä eteenpäin toiminta-alueiden potenti-
aalia ja merkitystä. Toiminta-alueiden keihäänkärjet tähtäävät uudentyyppiseen liiketoimintaan sekä 
julkisten ja yksityisten toimijoiden tiivistyvään yhteistyöhön ja verkottamiseen alueen elinvoimai-
suuden vahvistamiseksi.  
 
Projekti: S10240 Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa 
Rahasto:  ESR 
Viranomainen: Satakunnan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Prizztech Oy 
Kesto:  1.9.2008–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 057 096,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  667 096,00 € 
 
Kehittämisohjelman ensisijainen kohderyhmä ovat hyvinvointialan liiketoimintaa harjoittavat yri-
tykset ja yrittäjiksi aikovat. Alan liiketoimintaa ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutus-, hoito- 
ja hoivatyö, ennaltaehkäisevä työ sekä näihin liittyvät palvelut, tuotteet ja järjestelmät. Alaa sivua-
vat myös mm. asuminen ja rakentaminen, matkailu, liikunta ja kulttuuri.  
 
Kehittämisohjelman tavoitteena on muun muassa tarttua hyvinvointialan kasvupotentiaaliin ja luoda 
edellytyksiä menestyvälle hyvinvointiklusterille Satakuntaan, sekä aktivoida uutta yritystoimintaa 
yritysten ja kuntasektorin yhteistyötä kehittämällä ja palvelujärjestelmää parantamalla.  
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EAKR-hankkeet 
 
Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden hankkeet (EAKR) 
 
Projekti:  A30150 eSisällöntuotannon kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla ESEP  
  haasteellisen alueen osahanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 331 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  224 250,00 € 
 
Tavoitteena on edistää julkisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa, kartoittaa ja edistää yrityksil-
le tarjottavia palveluita mm. järjestämällä seminaareja ajankohtaisista tietoyhteiskunta-asioista, 
edistää Open Access -periaatteen mukaista tietoliikenneverkkojen muodostumista ja sen tuomia 
sisältötuotannonmahdollisuuksia, luoda yhteinen portaali sisällöntuottajille (NettiTV/Mediagateway 
IP-TV) kehittämällä maakuntaportaalia (www.etela-pohjanmaa.fi) toimimaan myös netti-tv-
alustana ja panostamalla monikanavatekniikoihin, kasvattaa netti-tv:n kävijämäärää ja lisätä sen 
tunnettuutta, laajentaa Trissa.tv:n uutisointia kulttuurin lisäksi kunta- ja kansainvälisyysasioihin ja 
kytkeä ohjelmatuotantoon mukaan maakunnan yksityiset netti-tv-yrittäjät sekä mediatalot ja varmis-
taa laadukas sisältö kehittämällä ansaintamalleja tuottajille. Yhteistyö alan oppilaitoksiin. Toimen-
piteinä selvitetään maakunnan tietoliikenneinfran soveltuvuus tulevaisuuden Open Access sisältö-
tuotannolle ja varmistetaan loppukäyttäjien mahdollisuudet käyttää kaikkia digitaalisia palveluita 
vapaasti valiten palveluntarjoajansa. Järjestetään seminaareja viimeisen tiedon ja parhaiden käytän-
töjen välittämiseksi alan toimijoille. 
 
Projekti: A30481 Rytmimusiikin tutkimus- ja kehittämishanke (RYTKE) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 
Kesto:  1.1.2009–30.4.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 333 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  100 000,00 € 
 
Sisällöllisesti hankkeen kohteena ovat erityisesti kulttuurialan toimijat ja niiden osaamisen kehittä-
minen sekä erityisesti toiminnan kansainvälistäminen. Hanke jatkaa jo maakunnassa aloitetun tut-
kimuslinjan toteuttamista. Teemoina nousevat esiin erityisesti: 
1) kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääminen, 2) rytmimusiikin tutkimus- ja koulutustoiminnan 
kehittäminen Suomessa (mm. rytmimusiikinmaisteriohjelma ja yhteistyö SeAmkin kulttuurituotan-
non linjan kanssa ja näiden toimintojen vahvistaminen) ja 3) rytmimusiikin toimijoiden verkostoi-
minen (sis. rytmikorjaamon).  
 



66 
 

 

Projekti: A30164 Rytmikorjaamon alue innovaatioympäristönä 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy 
Kesto:  1.4.2008–31.8.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 160 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  112 000,00 € 
 
Rytmikorjaamon alue innovaatioympäristönä -hanke perustuu Seinäjoen seudun strategiseen valin-
taan rytmimusiikin kehittämisestä sekä tarpeeseen  koota yhteen hajallaan olevaa alan tutkimus-, 
koulutus- ja yritystoiminnan osaamista. Hankkeen tavoitteena on kehittää Rytmikorjaamon alueesta 
kansainvälisen tason rytmimusiikin innovaatioympäristö, sekä luoda siitä maakunnallisen rytmimu-
siikkiverkoston solmukohta ja sillanpääasema maailmalle. Hankkeen avulla tiivistetään rytmimusii-
kin toimijoiden yhteistyötä, kehitetään rytmimusiikkiin perustuvaa liiketoimintaa ja vahvistetaan 
osaamista verkottumalla kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä 
Epanet-verkoston, erityisesti älytekniikan ja virtuaaliteknologian tutkimusryhmien sekä rytmimusii-
kin osaajien välillä, ja tuetaan uusien innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä. Hankkeessa sovel-
letaan teknologiakeskuskonseptia rytmimusiikin toimialalle ja kehitetään Rytmikorjaamon alueen 
tila- ja toiminta- ja palvelukonseptia yritysten sekä tutkimus- ja koulutustoimijoiden tarpeiden poh-
jalta.  
 
Projekti: A30821 Jotunheimin salaisuus - elinkeinollinen kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Humppilan kunta 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 81 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  54 600,00 € 
 
Hankkeessa tuotteistetaan suomalaista ja skandinaavista kansanperinnettä niiltä osin, joilta se on 
vielä tekemättä. Hankkeessa tuotetaan suunnitelma elokuvaa varten, linkitetään elokuva paikallisten 
kädentaitajien tuotteisiin sopivaksi, tuotteistetaan mytologiaa ja kehitetään yhteistyössä oppilaitos-
ten kanssa innovatiivisia uusia tuotteita. Hankkeessa valmistuvat kansanperinteen keskuksen sekä 
yrityskylän ja elämyskeskuksen esisuunnitelmat.  Esisuunnitelma valmistuu kansanperinteen kes-
kukselle, jonka sijoittumispaikka tulee olemaan Hattulan kunta. "Hiisi-keskus" toimii tutkimus-, 
valistus- ja näyttelykeskuksena, jossa esitellään sekä skandinaavista että muiden maiden kansanpe-
rinteitä. Keskuksessa kohtaavat erilaiset kulttuurit ja kansanperinteet näyttelyiden ja tapahtumien 
kautta. Keskuksessa organisoidaan vuosittain eri teemoilla kansanperinteen juhlaviikkoja, luodaan 
verkosto kansanperinteen esille tuomiseen yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa sekä ylläpide-
tään hankkeessa syntyneen tuoteperheen myyntiverkostoa. Humppilan kunnan alueelle sijoittuvan 
yrityskylän esisuunnitelmassa selvitetään alueelle sijoittuvat toiminnot ja palvelut. Yrityskylän on 
tarkoitus palvella kuvattavaa elokuvaa ja jatkaa toimintaa yritysvetoisesti elokuvan julkaisun jäl-
keen turistikohteena. 
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Projekti:  A30216 Avain Kainuun kulttuuriperintöön 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin kaupunki / Kainuun Museo 
Kesto:  14.5.2007–31.10.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 245 430,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  173 600,00 € 
 
Hankkeen lähtökohtana on kainuulaisen kulttuuriperinnön vaaliminen, tutkiminen ja tuloksien so-
veltaminen paikallisen identiteetin ja kulttuuriteollisuuden vahvistamiseen. Hankkeessa kehitetään 
avoimeen ja refleksiiviseen ajatteluun pohjautuvaa museon toimintamallia, sovelletaan sitä museon 
perustehtäviin (kokoelmien hallinta, kulttuuriperinnön tutkimus ja esittely) ja kootaan hankkeesta 
saatu tieto ja kokemus kulttuuriperintöä hyödyntävien toimijoiden ja alalla työskentelevien käyt-
töön. Uuden teknologian soveltamisella pyritään siirtämään kainuulaista kulttuuriperintöä laajem-
malle käyttäjäjoukolle ja tulevien mediasukupolvien kielelle. Avoimen ja läpinäkyvän kehitystyön 
tavoitteena on edistää museokokoelmien innovatiivista ja uutta luovaa hyödyntämistä. Hankkeen 
tavoitteina on a) kehittää paikallista kulttuuriteollisuutta tuottamalla uusia kulttuuriperintösisältöjä 
ja edistämällä niiden saavutettavuutta uuden teknologian avulla, b) vahvistaa maakunnallista kult-
tuuri-identiteettiä nostamalla esiin menneisyyden uusia tulkintoja ja c) siirtää kainuulaista kulttuuri-
perintöä (kulttuurinen lukutaito) tulevaisuuden toimijoille avaamalla kokoelmat ja museoammatilli-
nen osaaminen eri kohderyhmien käyttöön tietotekniikan avulla. 
 
Projekti:  A30448 Simulaatio- ja pelikehityslaboratorio 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.3.2008 –31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 208 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  145 600,00 € 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulu aloitti syksyllä 2006 peliohjelmointiin ja pelikehitykseen kohdenne-
tun erikoistumiskoulutuksen tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijoille. Ammattikorkeakoululla ei 
tällä hetkellä ole sellaista tilaa, jossa peliohjelmointiin erikoistuvat opiskelijat voisivat tehdä pelioh-
jelmoinnin opintoihin liittyviä harjoitustöitä ja opinnäytetöitä kokopäiväisesti. Koska Kainuussa ei 
vielä ole pelien kehittämiseen erikoistuneita yrityksiä, ei saatavilla ole myöskään opintoja vastaavia 
työharjoittelupaikkoja. Tämän vuoksi on tarve luoda pelien kehitysympäristö, jossa opiskelijat voi-
vat tehdä opintoihin liittyviä harjoitustöitä ja harjoittelun.  Projektin tarkoituksena on luoda simu-
laatio- ja pelikehityslaboratorio, joka mahdollistaa luontevasti em. toiminnot. Peliohjelmointikoulu-
tuksen tavoitteena on luoda alueelle pelialan yrittäjyyttä. Tässä hankkeessa kehitettävä laboratorio 
antaa opiskelijoille puitteet kehittää peliohjelmointia ja tuotteistaa peli-ideoita. Simulaatio- ja peli-
kehityslaboratorio toimii alan opiskelijoille Intotalo-tyyppisenä esihautomona.  
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Projekti: A30777 KAINU – huonekaluteollisuuden kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kainuun Etu Oy 
Kesto:  1.2.2009–31.1.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 600 004,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  420 004,00 € 
 
KAINU – huonekaluteollisuuden kehittämishankkeen päätavoitteena on lisätä huonekaluteollisuu-
den liiketoimintavolyymia Kainuussa kehittämällä yritysyhteistyötä tuotannossa, markkinoinnissa 
ja myynnissä sekä lisätä ja vahvistaa tuotteistamisosaamista. Hankkeessa luodaan uusia, innovatii-
visia, laatuun perustuvia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja tuoteperheitä käyttäen apuna muotoilun ja 
designin huippuasiantuntijaa sekä kehitetään yritysten välistä yhteistyötä kaikissa liiketoiminnan 
vaiheissa. Veturiyrityksenä hankkeessa on SuomiSoffa. Hankkeen strategisena tavoitteena on, että 
hankkeeseen osallistuvat yritykset oppivat pilottiprosessiin osallistumalla tuotteistamisen ja tuottei-
den markkinoille viemisen, joka parantaa yritysten kilpailukykyä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. 
 
 

Projekti: A31136 Verkko ja media 2013 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 
Kesto:  1.12.2009–31.3.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 113 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  760 000,00 € 
 
Verkko ja media 2013 on alueellinen viestintäalan kehittämiskokonaisuus, jonka alle on rakennettu 
LIME-oppimiskeskushanke. Oppimiskeskus luo perustan liikkuvan median innovaatioympäristölle. 
Tavoitteena on saada laadullisesti ja määrällisesti alan asiantuntijuutta ja osaamista alueelle, vahvis-
taa toimialaa, toimialan työllistävyyttä, lisätä alan yrittäjyyttä alueella, sekä luoda alueelle uusia 
mahdollisuuksia vetovoiman, kilpailukyvyn sekä näkyvyyden lisäämiseksi. Oppimiskeskuksen yh-
teyteen rakennettava infrastruktuuri ja tuotantoteknologia mahdollistavat liikkuvan kuvan ja äänen 
alueellisen sisältötuotannon kasvamisen ja verkkojakelun alueella, sekä luovat toiminnalliset puit-
teet alan toimijoille. 
 
Projekti: A30751 MAALI – maakunnallisten luovien innovaatioympäristöjen 
  kehittäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Keski-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Keski-Suomen Liitto 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 173 300,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  117 000,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on integroida luovat alat osaksi maakunnallista klusteripohjaista kehittämistä. 
Lukuisat tutkimukset osoittavat, että luovien alojen hyödyntämisellä on saavutettavissa merkittävää 
ja mitattavaa lisäarvoa muussa yritystoiminnassa. Tavoitteena on lisätä strategista tietämystä luovi-
en alojen hyödyntämisestä osana yritysten kilpailukykyä sekä alueellista vetovoimaa, kasvattaa 
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osaamista luovien alojen hyödyntämiseksi osana aluekehittämistä ja yritystoiminnan kehittämistä, 
lisätä luovien alojen toimijoiden kykyä tunnistaa oma roolinsa palveluiden tarjoajana sekä lisätä 
luovien alojen ja kulttuurin osaajien tunnettuutta aluekehittäjien ja yritystoiminnan kehittäjien pii-
rissä. 
  
Projekti: A31126 Kymi Sinfoniettan ja Uuno Klami -sävellyskilpailun kansainvälisen 
  ulottuvuuden ja oheistoimintojen kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 260 398,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  175 898,00 € 
 
Projektin tavoitteet: 1. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kehittäminen kansainvälisyyden osalta Kan-
sainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun laajaa ja ajankohtaista kansainvälistä tunnettuutta hyö-
dyntäen. 2. II Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun menestyksen jälkihyödyntäminen ja -
markkinointi sekä kilpailussa menestyneiden säveltäjien työn edistäminen kansainvälisiä kanavia 
pitkin. 3. Uuno Klami -teeman koordinointi: säveltäjän nimen ja elämäntyön tunnetuksi tekeminen 
sekä Uuno Klami -sävellyskilpailujen myötä syntyneiden uusien oheistoimintojen toteuttaminen 
4. sävellyskilpailun kehittäminen mm. sisällön, rahoituksen ja yleisön saavutettavuuden osalta, kil-
pailun korkean kansainvälisen profiilin jalostaminen. Projektin toimenpiteet: Osallistuminen Kymi 
Sinfoniettan kansainvälisiin toimenpiteisiin, orkesterin markkinoiminen kansainvälisesti sävellys-
kilpailun kautta. Sävellysten jälkimarkkinointi ja säveltäjien työn edistäminen. Uuno Klamin nimen 
tunnetuksi tekeminen. Klamiin liittyvien toimintojen koordinointi yhteistyökumppaneiden avulla. 
Sävellyskilpailun kehittäminen ja yleisön saavutettavuuden parantaminen. Lasten ja nuorten Uuno 
Klami -sävellyskilpailun järjestäminen vuonna 2012. 
 
Projekti: A30237 Muotoilualojen tutkimuksen, tuotekehityksen ja  
  kehittämistoiminnan laboratorio -hanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 854 413,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 854 413,00 € 
 
Hankkeen taustalla on tarve synnyttää ensimmäinen korkeatasoinen muotoilualojen tutkimukseen 
keskittyvä laboratorioympäristö Pohjois-Suomessa. Muotoilualojen tutkimuksen, tuotekehityksen ja 
kehittämistoiminnan laboratorio -hankkeen tavoitteena on synnyttää Lapin yliopistoon tutkimus- ja 
kehittämisympäristö, joka tulee olemassa olevista laboratorioista poiketen profiloitumaan mm. 
älykkäisiin ympäristöihin, liikkuvan kuvan jälkituotantoon sekä tekstiili- ja tilasuunnitteluun. Muo-
toilualojen tutkimuksen, tuotekehityksen ja kehittämistoiminnan laboratorio-hankkeen toiminta 
muodostuu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jolla tuetaan aluekehitystä ja yritysten toimintaa 
maakunnassa sekä vahvistetaan alueen osaamista ja profiilia muotoilun alueella. 
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Projekti: A30404 Mediatuotteiden tuotekehitysympäristö 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Kemi-Tornion 

ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 358 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  286 800,00 € 
 
Hankkeessa jatkokehitetään olemassa olevaa Lapin Lisä -konseptia kerätyn palautteen perusteella ja 
rakennetaan järjestelmästä systemaattinen tuotekehitysympäristö. Hankkeessa halutaan edesauttaa 
ammattimaisten käsikirjoittajien työtä ja mahdollisimman usean käsikirjoitus-/tuotekehitysprosessin 
etenemistä myös tuotantoon. Tähän tarpeeseen vastaa osaltaan Lönnrot-projekti (YLE), jossa tavoit-
teena on tuottaa noin 1000 teosta/tarinaa Suomessa. Lapin alueella itsessään tavoitteena on tuottaa 
noin 100 dokumenttielokuvaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa pohjoissuomalaisten käsikirjoittajien 
työskentelymahdollisuuksia ja kilpailuasemaa kotimaisessa ja kansainvälisessä av-kentässä. Hank-
keen aikana panostetaan myös Mediatuotteiden tuotekehitysympäristön kehittämiseen, haasteellise-
na tavoitteena luoda rakenteet pysyvälle, ympärivuotiselle tuotekehitysympäristölle. Kehitystavoit-
teina ovat käsikirjoitusten, käsikirjoittajien ja tuotantoyhtiöiden kansainvälisen myyntipotentiaalin 
nostaminen ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen ja luominen. Tavoitteena on mm. laa-
dukkaan tuotekehityksen avulla kansallisen ja kansainvälisen tuotantotoiminnan lisääntyminen alu-
eella, yhteistyömallien kehittäminen AV-alan ja muiden toimialojen, innovatiivisten sisältötuotanto-
jen kehittäminen testaamalla erilaisia tuotekehityksen malleja sekä tuotekehitysosaamisen kasvat-
taminen AV-alalla.  
 
Projekti: A31117 Service Innovation Corner (SINCO) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.8.2009–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 243 589,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  209 730,00 € 
 
Service Innovation Corner (SINCO) on uudentyyppinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisympäris-
tö, joka keskittyy palvelu-, tuote-, markkinointi- ja liiketoimintakonseptien kehittämiseen ja testaa-
miseen. Innovation Corner on alueen ensimmäinen erityisesti palvelujen prototypointiin soveltuva 
ympäristö, joka antaa mahdollisuuden kehittää elinkeinoelämän ja koulutuksen välistä vuorovaiku-
tusta. Palvelujen prototypoinnin arvioidaan toimivan konkreettisena innovointityökaluna sekä asia-
kaskokemukseen painottuvien palveluiden kehittämisessä (esim. matkailu) että palveluyritysten 
sisäisten tuotantoprosessien tehostamisessa (esim. teollisuuspalvelut). Projektin myötä Taiteiden 
tiedekunnalla on paremmat mahdollisuudet ja valmiudet tarjota palveluja palvelusektorin yrityksil-
le, kun nykyisin tarjonta esim. teollisen muotoilun koulutusohjelmalla on keskittynyt valmistavan 
teollisuuden suuntaan. 
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Projekti: A30248 Elokuva- ja sisältötuotantoalan yritysten kansainvälisen verkoston 
  kehittäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Rovaniemen Kehitys Oy 
Kesto:  1.3.2008–28.2.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 315 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  189 000,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansalliset, alueelliset ja kv-tason verkostot ja koostaa verkostoi-
tumisen toimintamallit elokuva- ja sisällöntuotantoalan kehittämiseksi ja yritystoiminnan vahvista-
miseksi alueella. Hankkeessa rakennetaan yritysten ja julkisten organisaatioiden verkostot kansalli-
sella ja kv-tasolla sekä kehitetään pysyvät työkalut ja toimintamallit verkostoitumiseen ja osaamisen 
siirtoon alueelle. Tuloksena Rovaniemi vahvistaa asemaansa elokuva- ja sisällöntuotannon osaa-
miskeskittymänä. Yritysten kontaktiverkostot ja osaaminen ovat kasvaneet ja alueella on osaamista 
verkostojen jatkuvaan kehittämiseen. Rovaniemen seutu ja Lappi tunnistetaan kansainvälisesti kiin-
nostavana yhteistyökumppanina. 
 
Projekti: A30312 Finnish Lapland Film Commission 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin Elämystuotanto Oy 
Kesto:  15.4.2008–14.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 699 710,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  489 797,00 € 
 
Projektin tarkoituksena on luoda Lappiin elokuvakomissio, jonka tavoitteena on maksimoida alueel-
la toteutettavien tuotantojen määrä sekä niistä alueelle jäävä taloudellinen ja imagollinen hyöty. 
Komission tehtävinä on markkinoida Lappia potentiaalisille asiakasryhmille sekä toimia kontakti- ja 
tietopankkina alueella toteutettaville tuotannoille ja välittäjänä tuotantojen ja alueen yritysten välil-
lä. Hankkeessa tehdään markkinointitoimenpiteitä sekä kehitetään palveluita yhteistyössä lappilais-
ten av- sekä matkailualan yritysten kanssa. Komissioon luodaan markkinointitiimi linjaamaan 
markkinointitoimenpiteitä sekä Lapin eri kunnat kattava yhteistyöverkosto. Hankkeessa tehdään 
yhteistyötä muiden lappilaisten, matkailumarkkinointiin liittyvien ja luovien alojen kehittämishank-
keiden kanssa. 
 
Projekti:  A30331 PROTO-DESIGN, korkeakoulujen ja oppilaitosten 
  yhteistoiminnalla uusia ratkaisuja ja palveluja yrityksille 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto 
Kesto:  26.2.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 189 139,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 010 768,00 € 
 
Projektin ensisijaisena tavoitteena on kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja poikkitieteellisyyt-
tä, jotta pystymme palvelemaan yhä paremmin yrityksiä t&k-toiminnassa ja kehittämään opetusta 
vastaamaan yritysten tarpeisiin ja tehdä t&k-alan tutkimusta.Hankkeessa kehitetään oppilaitosten 
toimintaympäristöjä, jotta saadaan käyttöön mahdollisimman moderni ja joustava t&k-toimintaa 
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palveleva tutkimus-, tuotanto- ja testausympäristö alueelle. Tavoitteena on että yritys pystyy hank-
kimaan nopeasti pienempiä t&k-osioita sekä mahdollistamaan suurempien  t&k-kokonaisuuksien 
toteutusmahdollisuus samalla kampuksella.   
 
Projekti: A30993 Lapin muotoiluohjelma 2010–2015 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.8.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 138 870,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  117 870,00 € 
 
Hankkeessa valmistellaan Lapin muotoiluohjelma 2010–2015. Yhtenä tärkeimpänä kehittämisen 
kärkitoimenpiteenä on luoda Lappiin kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu muotoilun osaa-
miskeskittymä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 lappilainen elinkeinoelämä ja julkinen sektori 
hyödyntävät muotoilua enemmän.. Hankkeen aikana luodaan toiminnat sekä määritellään keskei-
simmät kehittämiskokonaisuudet niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkees-
sa verkostoidutaan keskeisten kansallisten muotoilualan vaikuttajien ja organisaatioiden kanssa. 
Vahvistetaan yhteyksiä myös jo olemassa oleviin kumppanuus- ja yhteistyöverkostoihin niin kan-
sallisesti kuin kansainvälisestikin. Jalkautetaan valmistelutyö maakuntiin. Sitoutetaan keskeiset 
toimijat/elinkeinoelämä mukaan valmisteluprosessiin.  
 
Projekti: A31027 Pohjoisen kulttuuri-instituutti 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Kesto:  1.3.2009–30.6.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 227 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 043 545,00 € 
 
Pohjoisen kulttuuri-instituutti on verkostomaisesti toimiva organisaatio, jossa yhdistyy moninainen 
ja -tasoinen kulttuurialaan liittyvä osaaminen. Pohjoisen kulttuuri-instituutti on lappilaisen kulttuu-
rin ja luovien alojen strateginen osaamiskeskus, joka suunnittelee, ohjaa ja koordinoi kulttuurialan 
toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston koulutusta, tutkimusta ja kehitystyötä. Se on 
yhteiskunnallisesti vaikuttava, kansalaisia kulttuurituotantoon ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen 
osallistava ja aktivoiva toimija, jolla on merkittävä rooli läänin hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden 
kehittämisessä. Kulttuuri-instituutti, samoin kuin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, ovat 
osa Lapin korkeakoulukonsernihanketta, ja ne toimivat läheisessä yhteistyössä. 
 
Projekti:  A30848 Pirkanmaan Festivaalit – voimaa verkostoista (haasteellisten 
  alueiden osahanke) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan festivaalit ry 
Kesto:  1.4.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 149 770,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  92 483,00 € 
 
Hanke kokoaa Pirkanmaan alueen keskeiset festivaalitoimijat yhteiseen Pirkanmaan Festivaalit -
verkostoon. Hankkeessa on mukana 27 kulttuurialan festivaalia, jotka edustavat taiteenaloja sirkuk-
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sesta elokuviin, klassisesta rockiin, tanssista kuvataiteeseen, kuorosta kirjallisuuteen ja teatteriin. 
Hanke luo uusia yhteistoiminnan rakenteita: se antaa voimaa verkostoista. Verkostoja luodaan ja 
kulttuurituottamisen osaamista kehitetään jäsenfestivaalien yhteisissä kehittämisseminaareissa ja 
teematyöryhmissä, joissa käsitellään festivaalituottamisen ydinalueisiin kuuluvia kysymyksiä. Me-
nettelytapoja kehitetään perustamalla arviointiryhmiä, jotka evaluoivat verkoston festivaalien toi-
mintaa sekä tekevät erilliset kävijätutkimukset festivaaleista. Festivaalien toimijoilla on paljon kult-
tuurituottamiseen liittyvää piilevää osaamista, 'hiljaista tietoa', jonka jakaminen hyödyttäisi kaikkia 
alalla työskenteleviä. Pirkanmaan Festivaalit vastaa huutoon: se kerää jäsenfestivaalien toimijoiden 
kulttuurituottamisen osaamisen uudenlaiseksi tietopankiksi, joka perustetaan hankkeen lopuksi Pir-
festin nettisivuille. Pirkanmaan festivaalit luo verkostoja myös kansainvälisiin sisarfestivaaleihin.  
 
Projekti: A30849 Pirkanmaan Festivaalit – voimaa verkostoista (suurten 
  kaupunkiseutujen osahanke) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan festivaalit ry 
Kesto:  1.4.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 275 600,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  170 182,00 € 
 
Hanke kokoaa Pirkanmaan alueen keskeiset festivaalitoimijat yhteiseen Pirkanmaan Festivaalit -
verkostoon. Hankkeessa on mukana 27 kulttuurialan festivaalia, jotka edustavat taiteenaloja sirkuk-
sesta elokuviin, klassisesta rockiin, tanssista kuvataiteeseen, kuorosta kirjallisuuteen ja teatteriin. 
Hanke luo uusia yhteistoiminnan rakenteita: se antaa voimaa verkostoista. Verkostoja luodaan ja 
kulttuurituottamisen osaamista kehitetään jäsenfestivaalien yhteisissä kehittämisseminaareissa ja 
teematyöryhmissä, joissa käsitellään festivaalituottamisen ydinalueisiin kuuluvia kysymyksiä. Me-
nettelytapoja kehitetään perustamalla arviointiryhmiä, jotka evaluoivat verkoston festivaalien toi-
mintaa sekä tekevät erilliset kävijätutkimukset festivaaleista. 
 
Festivaalien toimijoilla on paljon kulttuurituottamiseen liittyvää piilevää osaamista, 'hiljaista tietoa', 
jonka jakaminen hyödyttäisi kaikkia alalla työskenteleviä. Pirkanmaan Festivaalit vastaa huutoon: 
se kerää jäsenfestivaalien toimijoiden kulttuurituottamisen osaamisen uudenlaiseksi tietopankiksi, 
joka perustetaan hankkeen lopuksi Pirfestin nettisivuille. 
 
Projekti: A30386 Kirjan keskus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Sastamalan kaupunki / tilakeskus 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 227 300,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  920 475,00 € 
 
Lounais-Pirkanmaalle luodaan vetovoimainen kulttuurillisesti merkittävä toimintayksikkö ja käyn-
tikohde Kirjan keskus. Kirjan keskus liittyy alueen kulttuuriseen historiaan, vahvuuteen ja osaami-
seen monin tavoin, ja tarjoaa kirja-alan yrityksiä, yksiköitä, tapahtumia ja koulutusta.  Peruskorjaa-
malla sisäosiltaan asemakaavalla suojeltu Vammalan ydinkeskusta-alueen kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä rakennus (arkkitehti Otto-I. Meurman v. 1920) ja muuttamalla ja varustamalla se Kirjan 
keskuksen tarpeisiin säilytetään samalla arvokas osa alueen kulttuurihistoriaa. Kirjan keskus täy-
dentää alueen kirjallista keskittymää, monipuolistaa tarjontaa ja luo myös toiminnallisia laajentu-
mismahdollisuuksia viereisellä tontilla olevalle Herra Hakkaraisen talolle.  Hanke edistää Kirja-
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Vammalan kehittymistä valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostavaksi käyntikohteeksi. 
Hanke synnyttää tilat Suomen ensimmäiselle kirjan toiminnalliselle keskukselle, joka laaja-alaisesti 
ja innovatiivisesti edistää suomalaista kirjakulttuuria, lukuharrastusta ja suomen säilymistä moni-
puolisena käyttökielenä ja myös tieteen kielenä.  
 
Projekti: A30039 Taitotuote 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Taito Pohjois-Karjala ry 
Kesto:  1.9.2007–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 112 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  78 400,00 € 
 
Taitotuote-projektin tavoitteena on kehittää lisävalmiuksia käsityön arvostuksen nostamiseksi ja 
säilyttämiseksi sekä edelleen kehittämiseksi Pohjois-Karjalassa. Kohderyhmänä ovat Pohjois-
Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry:n käsityökeskusten käsityöneuvojat ja keskusten asiakkaat. Pro-
jektin keskeisenä toimenpiteenä on tuotekehitystyö. Projektin tuloksena kehitetään uusia tekstiili-
mallistoja ja palvelutuotteita käsityökeskusten neuvontapalveluiden käyttöön.  Kyseessä on toimija-
lähtöinen tuotekehitysprojekti, jossa kehittämistarpeet nousevat tekijöiden ja toimijoiden tarpeista. 
Projektissa tehtävällä tuotekehitystyöllä kehitetään alueen osaamis- ja kulttuurirakenteita. Uusilla 
tuotteilla ja palveluilla rakennetaan ja vahvistetaan sekä käsityön että alueen imagoa.  
 
Projekti: A30370 Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen  
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun Popmuusikot ry 
Kesto:  1.7.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 430 829,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  322 704,00 € 
 
Joensuun Popmuusikot ry:n tavoite on luoda Joensuun taidemuseon kortteliin popkulttuurikeskus, 
jossa sijaitsevat kaupungin esittävän taiteen ja popmusiikin tarpeita tyydyttävät esiintymistilat.  
Hankkeen tavoitteena on kehittää popkulttuurin uudisrakennuksen rahoituskonsepti, rahoitusstrate-
gia, tuotteistaa hankkeen rahoitus- ja myyntimateriaali sekä käynnistää tiedotus- ja markkinointi-
suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhteistyökumppanit ja tilojen vuokraajat sekä sisäl-
löntuottajat synnytettävään popkulttuurikeskukseen.  
 
Projekti: A30702 Pakkaprojekti  (investointihanke) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Esittävän taiteen tila ry 
Kesto:  1.1.2009–30.4.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 50 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  25 000,00 € 
 
Pakkaprojekti-investointihanke parantaa yhdessä Pakkaprojekti-kehittämishankkeen kanssa esittä-
vän taiteen toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa. Hanke sisältää Pakkahuone-nimisen toimitilan 
toiminnan kehittämisen sekä toimitilan rakentamisen esittävän taiteen tuotannoille soveltuvaksi. 
Toimintaympäristön parantaminen lisää esittävän taiteen ammattilaisten työllistymistä merkittäväs-
ti. Investointihankkeen aikana Pakkahuone varustetaan tarkoituksenmukaisella esitysteknisellä ka-
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lustolla ja muunneltavalla katsomorakenteella. Nämä hankinnat lisäävät merkittävästi Pakkahuo-
neen käyttömahdollisuuksia esittävän taiteen monipuoliseen toimintaan, ja luovat osaltaan pohjan 
Pakkaprojekti-kehityshankkeen tavoitteiden toteutumiselle.  
 
Projekti:  A30703 Pakkaprojekti (kehittämishanke) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Esittävän taiteen tila ry 
Kesto:  1.1. – 30.4.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 120 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  84 000,00 € 
 
Pakkaprojekti parantaa esittävän taiteen toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa. Hanke sisältää 
Pakkahuone-nimisen toimitilan toiminnan kehittämisen sekä toimitilan rakentamisen esittävän tai-
teen tuotannoille soveltuvaksi. Toimintaympäristön parantaminen lisää esittävän taiteen ammatti-
laisten työllistymistä merkittävästi. Uusi ja hyvin varusteltu tila laajentaa työllistymismahdollisuuk-
sia myös perinteisen esitystoiminnan ulkopuolelle.  Hankkeen aikana tehdään pohjatyötä koulu-
tusyhteistyömallin rakentamiseksi paikallisten taide- ja kulttuurialan oppilaitosten kanssa sekä pyri-
tään käynnistämään koulutusyhteistyön pilottiprojekti. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitys Pakka-
huonetta ja sen lähialueita, kuten Joensuun keskustan jokiranta-aluetta hyödyntävän kulttuurisen ja 
matkailullisen yhteistyömallin luomiseksi. Hanke mahdollistaa esittävän taiteen toiminnan moni-
puolistumisen Joensuussa ja maakunnassa sekä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kulttuurituotteiden 
hyödyntämiseen matkailutoiminnassa. Esittävän taiteen toimintaympäristön ja -verkoston kehittä-
mishankkeen aikana rakennetaan pohjaa maakunnallisen Esittävän taiteen keskuksen perustamisel-
le. Pakkahuone tulee muotoutumaan hankkeen aikana esittävän taiteen toimijoiden fyysiseksi koh-
taamispaikaksi.  
 
Projekti:  A30089 Oulu 15, Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen 
  sateenvarjohanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki, keskushallinto, kehittäminen ja seutuyhteistyö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 139 972,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  661 183,00 € 
 
Tavoitteena on vetovoimaisempi, mielenkiintoisempi, kulttuurisesti monipuolisempi Oulun seutu, 
sillä inspiroiva kaupunkiseutu on kilpailukykyinen ja kehittyvä, eri toimialojen innovaatioympäris-
tö. Tavoitteena on myös lisätä Oulun seudun vetovoimaa yritystoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan 
vieton ympäristönä parantaa kulttuuriin liittyvien palvelujen ja infrastruktuuria  ja löytää uusien 
palvelukonsepteja sekä kumppanuusmuotoja. Toimenpiteitä ovat uudet toimitilaratkaisut, tiedotta-
misen muodot ja käytännöt, kulttuuriyrittäjyyden tukeminen yhteistyössä Ouluseutu yrityspalvelu-
jen ja kansallisten toimijoiden kanssa, tapahtumien ja niiden välisen yhteistyömallin kehittäminen, 
Oulun seudun kulttuuritoimijoiden kansainvälistyminen sekä seudullisen ja kansallisen verkottumi-
sen edistäminen.  Hankkeessa saatetaan alulle monialaisen matalan kynnyksen kulttuuritalon suun-
nittelu sekä kehitetään koko seudun kulttuuripalveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta huomioi-
den käytännölliset, logistiset ja tiedotukselliset kehitystarpeet. 
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Projekti: A30223 Pohjois-Suomen elokuvakomissio – vahvempi toimintaympäristö 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: POEM-Säätiö 
Kesto:  1.11.2007–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 680 280,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  544 224,00 € 
 
Elokuvakomissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois-Suomen suuraluetta palveleva 
osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkosto, joka edesauttaa alueen yrityksiä ja osaajia hyödyntä-
mään alueelle tulevat audiovisuaalisen alan tuotannot parhaalla mahdollisella tavalla. Komis-
siohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä, alueen imagon ja osaamisen markki-
noinnissa ja kansainvälistymisessä. Tavoitteet kohdentuvat alueen osaaja- ja palveluverkoston ke-
hittämiseen, yritysten markkinoinnin kehittämiseen ja kansainvälistämiseen audiovisuaalisten tuo-
tantojen kautta, sekä uuden palvelutoiminnan luomiseen alueelle. Hankkeen päätavoitteet ovat toi-
minta-alueen laajentaminen, innovaatioverkostojen ja toimintaympäristön kehittäminen osana luo-
van talouden kehittämishankkeita, alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinointi sekä elo-
kuvakomission ansaintamallien kehittäminen. 
 
Projekti: A30511 Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläisessä ("Kukko") 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kuntayhtymä 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 392 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  348 880,00 € 
 
Hanke järjestää kulttuuritoimijoille pitkäjänteiseen kehittämistyöhön tähtääviä palveluita. Palvelut 
pohjautuvat hankkeessa mukana oleville toimijoille tehtävään kehitysstrategiaan, ja määrittyvät 
toimijakohtaisesti. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että kulttuuritoimija voisi työllistää tule-
vaisuudessa vähintään yhden työntekijän kokovuotisesti. Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Ete-
läisessä -hanke tarjoaa palveluita kahdeksalle alueella toimivalle kulttuuritoimijalle. Nämä toimijat 
ovat strategista ja liiketoimintapotentiaalia omaavia toimijoita, joilla on mahdollisuus kehittyä 
hankkeen aikana yhden työllistäväksi organisaatioksi. Projektiassistenttien työllistyvät hankkeen 
aikana kehityskohteisiinsa, projektiassistentit verkostoituvat keskenään ja kansallisten toimijoiden 
kanssa, kulttuuritoimijoiden liiketoiminnalliset valmiudet ja asiakaslähtöinen tuotekehitys parane-
vat, kulttuuritoimijat tuotteistavat osaamisensa myytäviksi palveluiksi ja omaksuvat asiakaslähtöi-
sen tuotekehitysmallin. 
 
Projekti: A30509 AV- ja tapahtumatuotannon osaamisympäristo – YSOMedia 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä / Ylivieskan ammattiopisto 
Kesto:  2.1.2008–30.9.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 500 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  350 000,00 € 
 
YSOMedia-hankkeessa toteutetaan Oulun Eteläisen alueen av- ja tapahtumatuotannon, modernin 
digitaalisen median tuotanto- ja jakelutekniikan, uusiin jakelukanaviin ja esitysalustoihin soveltuvan 
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sisällöntuotannon sekä tapahtumatuotannon uusien tekniikoiden ja palvelujen koulutus-, tutkimus-, 
kehitys- ja tuotantoympäristö. Tällä hankkeella toteutettavilla laiteinvestoinneilla tilat varustetaan 
nykyaikaisella, ammattitasoisella tuotantokalustolla, jonka keskitetyllä sijoituksella tehostetaan 
käyttöastetta. Laitehankinnoissa huomioidaan koulutuksen ja tuotantojen tulevaisuuden näkymät, 
soveltuvuus erilaisille alustoille toteutettavan sisällön tuotantoon sekä alueen elinkeinoelämän ja 
yhteisöjen tarpeet. 
 
Projekti: A30878 Pelitutkimuskeskus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos 
Kesto:  1.1.2009–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 680 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  605 200,00 € 
 
Pelitutkimuskeskuksen tavoitteena on luoda Oulun yliopiston yhteyteen kansainvälisesti arvostettu 
pelialan fyysinen toimintaympäristö, jossa tutkimus, koulutus ja liiketoiminta voivat kohdata konk-
reettisten tuotekehitysprojektien parissa. Pelitutkimuskeskuksen toiminnan ytimenä tutkitaan ja ke-
hitetään pelien kokonaisvaltaista liiketoimintaa sisältäen innovaatio-, suunnittelu-, tuotanto- ja tuot-
teistusprosessit sekä pelien markkinoinnin. Pelitutkimuksen uutuuden ja aihealueen monialaisuuden 
ymmärtämisen kautta eri toimijoista koostuva yhteisö voi luoda uudenlaista, synergiaa hakevaa, 
innovatiivista toimintakulttuuria. Toiminta verkotetaan kansainväliseksi ja pyritään saamaan kan-
sainvälisen huippuyksikön status, joka osaltaan lisää alueellista vetovoimaa ja uskottavuutta niin 
liike-elämän kuin tutkimuksen suunnalla. 
  
Projekti: A30413 SAGA SaaristoGalleria 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kuopion kaupunki 
Kesto:  1.3.2008–1.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 089 900,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  599 445,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on uusien työmahdollisuuksien tuottaminen luovalle alalle. Tämän mahdollis-
taa taideteosten uusi tuotantoprosessimalli, joka hyödyntää uutta IT-teknologiaa. 
 
Hankkeella tuotetaan viihtyisä ja asukkaat huomioonottava, kestävä kaupunkiympäristö, joka toimii 
myös matkailullisena vetovoimatekijänä. Kuopion maine ja imago kiinnostavana aluekeskuksena 
kasvavat. Saaristokaupunkiin tuotetaan ympäristötaideteosten ja projektien kokonaisuus, yhteensä 6 
ympäristötaideteosta, joiden tekemiseen osallistuvat kaupungin suunnitteluorganisaatio, taiteilijat ja 
alueen asukkaat ja koululaiset. Ensimmäinen vaihe valmistuu Kuopion asuntomessuille vuonna 
2010. 
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Projekti:  A30090 Muotoilun ja median palvelukeskus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Suomen Muotoilusäätiö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 2 437 010,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 704 667,00 € 
 
Suomen tulevaisuusstrategiassa osaaminen ja innovaatiot ovat entistä keskeisemmässä asemassa. 
Suomeen tulee synnyttää kansainvälisesti näkyviä, korkeatasoisia ja kiinnostavia tutkimusyksiköitä, 
t&k- ja innovaatiokeskittymiä ja -ohjelmia. Näin kyetään vahvistamaan Suomelle tärkeitä tutkimus- 
ja teknologia-aloja, luomaan uusia kansallisia osaamisalueita sekä vastaamaan paremmin yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän uuden tiedon ja osaamisen sekä innovaatiotoiminnan muuttuviin tarpei-
siin. Keskittymien tavoitteena on edistää talouden kasvua, uudistumista ja työllisyyttä. 
 
Projekti: A30177 Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke 2008–2011 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lahden kaupungin sivistystoimiala 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus: 710 000,00€ 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  330 000,00 € 
 
Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke vahvistaa Lahden alueen yritysten kulttuurista 
toimintaympäristöä, jonka keskeisiä tekijöitä ovat aktiiviset kulttuurilaitokset, koulutus- ja tutki-
mustoiminta sekä verkostoituminen luovan alan yritysten kanssa. Tavoitteena on, että maakunnasta 
tulee haluttu toimintaympäristö uusille luovan alan yrityksille. 
 
Hanke toimii aloitteellisena ja kokoavana tekijänä LAHTI-biennalen järjestämiseksi Lahdessa 
vuonna 2009 kansallisena ja 2011 kansainvälisenä teollisen muotoilun tapahtumana. 
 
Projekti: A30684 Kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kesto:  1.4.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 476 310,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  273 135,00 € 
 
Tavoitteena on vahvistaa yliopistollisen osaamisen siirtoa Päijät-Hämeeseen, erityisesti elinkeino-
toiminnan, palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämisen alueilla. Samalla tavoitteena on kehittää ja 
vakiinnuttaa kummilaitostoiminnan (ml. kummiprofessuurit) toimintamalli ja hyviä toimintatapoja. 
Varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat yritykset ja julkisen sektorin toimijat erityisesti seuraavilla 
aloilla: viestintä ja verkkoviestintä, ympäristöala, hyvinvointiala (sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja 
kasvatusala) ja luovat alat (kulttuuri ja taide, ympäristöestetiikka). Suunniteltavat toimenpiteet 
koordinoidaan Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön, korkeakouluverkoston ja Lahden 
tiede- ja yrityspuiston kanssa. Toimenpiteinä ovat: kummilaitosyhteistyön toimintamallin ja toimin-
tatapojen kehittäminen ja testaus, kummilaitosten verkostoituminen keskeisten toimijoiden, yritys-
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ten ym. sidosryhmien kanssa, tarvekartoitukset ja laitoskohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen 
hankekaudelle ja toimintasuunnitelmien laatiminen vuosittain. 
Projekti: A30685 Verkkoviestinnän professuuri 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kesto:  1.9.2008–31.8.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 649 991,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  390 000,00 € 
 
Projektin tavoitteena on kehittää Lahden aluetta verkkoviestinnän huippuosaamisen keskittymänä 
myös korkeakoulutasoisen osaamisen osalta, ja sitä kautta tavoitteena on alueellisen kilpailukyvyn 
kasvattaminen ja alueellisen maineen parantaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoit-
teena on myös alueen yritysten ja organisaatioiden verkkoviestinnän tason nostaminen kärkitasolle, 
verkkoviestinnän hyödyntäminen liiketoiminnassa sekä koulutusorganisaatioiden valmiuksien li-
sääminen verkkoviestinnän koulutuksen tarjoajina. Suunnitteilla oleva verkkoviestintään liittyvä 
maisteriohjelma mahdollistaa alueen ammattikorkeakouluopiskelijoille (erityisesti Muotoiluinsti-
tuutti) henkilökohtaisen oppimispolun kohti korkeakoulututkintoa. 
 
Projekti: A31065 Luova tila 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki, Turun Seudun Kehittämiskeskus 
Kesto:  1.10.2009–30.9.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 320 624,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  924 435,00€ 
 
Luova tila -projektikokonaisuudessa kolme aluetta (Varsinais-Suomi, Kanta-Häme ja Itä-Uusimaa), 
jotka ovat eri vaiheissa luovan alan yrittäjyyden ja luovan alan tilaratkaisujen kehittämisessä, ha-
luavat yhdessä toimien ja toisiltaan oppien luoda dynaamiset fyysiset ja toiminnalliset rakenteet, 
jotka tukevat luovan alan liiketoimintaa, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Luovan alan menestys vaikut-
taa selvitysten mukaan suotuisasti alueen muiden toimialojen yritysten menestymiseen, alueen 
asukkaiden hyvinvointiin ja alueen vetovoimaisuuteen. 
 
Projektissa etsitään ratkaisua kahteen haasteeseen: 1) luovan alan yritysten, jotka ovat usein pieniä, 
klusterimainen toiminta on kehittymätöntä, eikä tue alan liiketoimintamahdollisuuksien kehittymis-
tä ja 2) luovan alan yrittäjät tarvitsevat toimintaan, tuotantoon ja myyntiin tiloja, jotka mahdollista-
vat rikastavan vuorovaikutuksen. Projektikokonaisuuden osatoteuttajien ja projektialueen muiden 
toimijoiden välisiä yhteistyömuotoja kehitetään, ja yhteistyön jatkuvuus turvataan perustamalla 
teemoittaisia työryhmiä ja niille työryhmähierarkia. 
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Projekti: A30019 Visuaalisen kulttuurin ja mediatuotannon osaamisen  
  kehittämishanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto 
Kesto:  1.11.2007–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 122 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  343 360,00 € 
 
Hankkeen tavoitteina on edistää alueen innovaatiotoimintaa ja verkostoitumista sekä vahvistaa 
osaamisrakenteita, edistää myös alueen saavutettavuutta ja parantaa alueen vetovoimaisuutta sekä 
vahvistaa tulevaa yritystoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista alueella. 
 
Toimenpiteinä kehitetään koulutusta ja tutkimusta, joilla edistetään mm. luovan talouden sektorin, 
taideteollisuuden ja designin alan yritysten syntymistä alueelle sekä luodaan konsepteja ja verkosto-
ja taiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutusohjelman sekä taiteen tohtorin tutkintoon tähtäävän 
tutkimustoiminnan sisään niin, että niitä voidaan kehittää edelleen alueen pk-sektorilla tai uusissa 
perustettavissa yrityksissä. 
 
Projekti: A30026 Creative Leadership – Luovan talouden tutkimus- ja 
  kehittämishanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja:  Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 078 459,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  721 502,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on: 1) edistää luovan talouden tutkimusta, 2) lisätä alueen luovan talouden 
yritysten ja toimijoiden osaamista erityisesti liiketoimintaosaamisen alueella, 3) lisätä alueen orga-
nisaatioiden osaamista luovissa työprosesseissa sekä luovassa työotteessa, 4) edellisten kautta kehit-
tää edelleen Creative Business Management -maisteriohjelman sisältöjä sekä 5) edesauttaa alueelli-
sen luovan talouden ja luovan johtamisen osaamiskeskittymän syntymistä Satakuntaan CBM-
maisteriohjelman, täydennyskoulutuksen (mm. Pori Jazz for Professionals -kesäseminaarikonsepti) 
sekä tutkimuksen kautta. 
 
Projekti: A30908 Villilän koordinointi- ja kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Nakkilan kunta 
Kesto:  1.7.2009–30.6.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 521 640,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  130 410,00 € 
 
Villilän tv- ja elokuvakeskuksen merkityksen ja tunnettuuden kohottaminen. Nopeiden, välittömästi 
työllistävien mainoselokuvien ja tapahtumien suunnittelu ja tuottaminen Villilässä. Rinnakkain 
edellisten kanssa kulkee tv- ja elokuva-alan ammattitaidon kehittyminen Porin seudulla ja jääminen 
alueelle. 
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Projekti: A30275 Villilän uudet markkinat ja tuotantopalvelut -hanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy 
Kesto:  1.1.2008–31.10.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 120 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  60 000,00 € 
 
Villilän tv- ja elokuvakeskuksen merkityksen ja tunnettuuden kohottaminen. Nopeiden, välittömästi 
työllistävien mainoselokuvien ja tapahtumien suunnittelu ja tuottaminen Villilässä. Statukseltaan ja 
arvokehykseltään merkittävien tv-ohjelmien ja elokuvien kehittäminen. 
 
Rinnakkain edellisten kanssa kulkee tv- ja elokuva-alan ammattitaidon kehittyminen Porin seudulla 
ja jääminen alueelle. 
 
Projekti: A30276 Teema 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 351 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  244 000,00 € 
 
 Satakunnassa on kansallisesti tunnustettua osaamista elokuvatuotantoihin ja dokumenttituotantoi-
hin liittyen. Suomalaisissa tuotannoissa on kiinnitetty liian vähän huomiota markkinointiin ja mark-
kinointiviestintään. Satakunnassa tehdyissä tuotannoissa on käytännössä marginaalisesti hyödynnet-
ty paikallisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tarjoamia mahdollisuuksia. Tuotantojen markkinoin-
nin ja viestinnän kehittäminen muodostaa erinomaisen oppimisympäristön opiskelijoille. Hankkeen 
päätavoitteena on lisätä satakuntalaista televisiotuotanto- ja markkinointiviestintäosaamista. Tavoit-
teena on myös lisätä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Satakunnan käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksen ja Porin Yliopistokeskuksen kulttuurialan koulutusten välillä.  
 
Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat valmistella ja toteuttaa satakuntalainen televisiotuotanto 
jollekin television pääkanavista, tarjota satakuntalaisille liikkuvan kuvan nykyisille ja tuleville am-
mattilaisille mahdollisuus kehittää osaamistaan televisiotuotannon toteuttamisessa, kehittää maa-
kunnan liikkuvan kuvan palvelukonaisuutta televisiotuotantoja palvelevaksi ja innostaa satakunta-
laisia kulttuurialan harrastetoimijoita kehittämään osaamistaan televisiotuotantoihin liittyen. 
 
Projekti: A30282 Kulttuuritapahtumat maakunnan vetovoimatekijänä 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin kaupunki 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 100 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  50 000,00 € 
 
Pori Folk on kaupungissa toteutettuna poikkeuksellinen kansankulttuurifestivaali. Valtakunnallisesti 
tunnettu tapahtuma kerää yhteensä noin 1000 esiintyjää ja noin 30 000 kävijää. Festivaalin ohjel-
misto koostuu kolmen ilmaislavan nostop-ohjelmista, konserteista, näyttelyistä ja lukuisista oheis-
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tapahtumista, kuten työpajoista ja käsityötorista. Pori Folk tekee tiivistä yhteistyötä mm. Suomen 
Kansanmusiikkiliiton sekä virolaisten, ukrainalaisten ja ranskalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 
Vapaiden ammattiryhmien Lainsuojattomat-teatterifestivaali on kattava läpileikkaus vapaiden am-
mattiryhmien parhaista esityksistä kansainvälisillä vierailla höystettynä. Laaja ja monipuolinen, 
taiteellisesti tinkimätön ja kaikenikäiset katsojat huomioiva ohjelmisto koostuu mm. kotimaisista 
kantaesityksistä, lasten-, musiikki- ja katuteatterista, sirkuksesta, oopperasta, stand up -komiikasta, 
improvisaatiosta, klubeista ja keskustelutilaisuuksista.  
 
Projekti:  A30284 Luovan sektorin kehittäminen Satakunnassa 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Rauman Seudun Kehitys Oy 
Kesto:  1.1.2008–30.10.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 71 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  50 000,00 € 
 
Luovan sektorin kehittäminen Satakunnassa -projektin tavoitteena on osaltaan toteuttaa kansallista 
luovien alojen kehittämisstrategiaa, jonka tärkein päämäärä on luoda alueellisesti suotuisa, uskalta-
miseen kannustava toimintaympäristö luovien alojen yrittäjyydelle. Pyrkimyksenä on luovien alojen 
asiantuntemuksen lisääntyminen toimintaympäristössä ja yritysten toimintaedellytysten parantami-
nen. Tavoitteena on 1. luovan sektorin kehittämistyö tavoitteelliseksi ja systemaattiseksi, 2. luova 
sektori Satakunnassa merkittäväksi kilpailukyvyn lähteeksi, 3. luovan sektorin liiketoiminta tulee 
näkyvämmäksi perinteisillä teollisuus- ja palvelutoimialoilla. Lopputuloksena syntyy tulevaisuuden 
Satakunta, jossa on valtakunnan paras toimintaympäristö luovalle taloudelle ja innovatiiviselle luo-
van sektorin yrittämiselle. 
 
Projekti: A31292 Visuaalinen kulttuuri ja mediatuotanto – luovan talouden ja taiteen 
  prosessien koulutuksen kehittäminen 2010-2013 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Aalto-yliopisto, Aalto-korkeakoulusäätiö 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 631 123,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  435 123,00 € 
 
Projekti edistää Satakunnan alueen innovaatiotoimintaa ja verkostoitumista sekä vahvistaa alueen 
osaamisrakenteita ja luovien toimialojen sekä taiteellisen toiminnan toimintaedellytyksiä. Projekti 
nojaa alueen tarpeisiin luovien alojen johtamiskoulutuksen, mediatuotannon ja taiteellisen tuotan-
non sekä taiteellisen toiminnan kehittämisessä. Osaamisen vahvistaminen näillä aloilla luo pohjaa 
kestävälle yritystoiminnalle ja innovaatioiden kaupallistamiselle sekä innovaatiopohjan laajentami-
selle. Taiteellinen toiminta edistää erityisesti alueen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.  Hankkeen 
tarkoituksena on kehittää kahta tärkeää, alueelliseen luovaan talouteen ja taiteen alueelliseen koulu-
tukseen kytkeytyvää osaamisaluetta: 
1. mediatuotannon prosessien johtamisen kehittäminen ja luovan talouden prosessien toimintamah-
dollisuuksien ymmärtämisen parantaminen ja 2. taiteellisen tuotannon ja näyttelytoiminnan sekä 
kuratoivan tutkimuksen kehittäminen.  
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Projekti: A30100 Lasten kulttuuri 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Vakka-Suomen Kehityskeskus Oy 
Kesto:  1.3.2008–30.9.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 200 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  140 000,00 € 
 
Hankkeella edistetään alueella asuvien taiteilijoiden ja toimijoiden mahdollisuuksia toimia alueella. 
Erityisesti lastenkulttuurin alueella pyritään edesauttamaan toimintaedellytysten luomisessa. Tavoit-
teena on luoda malli päätoimiselle, yritysmuotoiselle lastenkulttuuritoiminnalle alueella, sekä luoda 
malli luovien alojen intensiiviselle pitkäkestoiselle yritysneuvonnalle olemassa olevien seutu- ja 
maakuntatason tiimityöhön tukeutuen. Tuloksena 2–3 kulttuuripalveluja tuottavaa yritystä, joissa 
päätoimista henkilöstöä. Viisi uutta lastenkulttuurituotetta sekä 2–3 uusille yleisöille tarkoitettua 
tuotetta. Toimintamalli kulttuurialan yrittäjyyden tehostettuun haudontaan ja kummitoimintaan. 
Hanke tukee lastenkulttuuripalvelujen tuottajien kiinnittymistä Turku 2011 kulttuuripääkaupunki -
hankkeeseen. 
 
Projekti: A31005 Nature Craft Finland, Varsinais-Suomen osa-aluehanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto 
Kesto:  1.8.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 200 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  140 000,00 
 
Nature Craft Finland, Varsinais-Suomen osa-aluehankkeen tavoitteena on koota 12 varsinaissuoma-
laista taidekäsityö- ja elintarvikealan mikro- ja pk-yritystä yhteisen Nature Craft -toimintamallin 
alle, ja lisätä yritysten kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja verkottumista. 
 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää yritysten henkilöstön liiketoimintavalmiuksia ja osaamista, 
lisätä Varsinais-Suomen vientiä harjoittavien yritysten määrää ja liikevaihtoa, lisätä yritysten laatu-
tietoisuutta ja markkinointiosaamista, kehittää yritysten tuotteita paremmin markkinoiden kysyntää 
vastaaviksi, tarjota sähköinen toimintaympäristö yritystoiminnan kehittämiseksi, tarjota valtakun-
nallinen verkostoitumismahdollisuus pienyrittäjien kanssa sekä löytää pysyviä myyntikanavia yri-
tysten tuotteille. Hankkeen toiminta liittyy 1) liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen, 2) kan-
sainvälinen liiketoimintaan ja 3) sähköiseen liiketoimintaan. 
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Projekti: A30803 Produktion av restaurerade Mumin-filmer 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Väståbolands stad 
Kesto:  15.2.2009–15.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 260 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  182 000,00 € 
 
Målsättningen med projektet är att restaurera och producera 2 nya Mumin-spelfilmer samt en 78-
delad TV-serie baserade på tidigare polskt animationsmaterial som bearbetas för den nya medie-
världen. Hela produktionsprocessen är nyskapande och har goda exportmöjligheter och har syssel-
sättande effekt inom regionen. Filmkompaniet kommer att kontrollera de immateriella rättigheterna 
på det producerade materialet. Den redan startade filmverksamheten i regionen, såsom Skärgårds-
kanalen och Screenit!, kan genom projektet få bättre verksamhetsmöjligheter. Ju fler film- och 
konstkulturella enheter som lockas till regionen, desto bättre verksamhets förutsättningar skapas det 
då aktörerna bidrar med bättre nätverk inom branschen och även möjliggör mer krävande projekt. 
Korpo är en region där skapandet av nya arbetsplatser är svårt och en specialisering kring vissa ak-
tiviteter, t.ex. kultur är en stor fördel med tanke på att skapa nya arbetsplatser. Själva filmproduk-
tionen; restaureringen och bearbetningen av Mumin-filmerna är ett stort internationellt projekt och 
kommer därmed även att ge mycket PR för regionen i och med att produktionen förläggs i Korpo-
ström. FST 5, som är samproducent för den svenskspråkiga tv-serien i Finland, tänker göra ett pro-
gram inom serien "Seportaget"; om hela produktion och då specifikt presentera den nya ateljén och 
produktionen av Mumin-materialet. 
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Kulttuurimatkailun hankkeet (EAKR) 
 
Projekti:  A30199 Linnankadun kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Savonlinnan kaupunki / Tekninen toimiala / Toimitilapalvelu 
Kesto:  1.12.2007–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 248 900,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  932 952,00 € 
 
Savonlinnan Linnankatu sijaitsee vanhassakaupungissa ja on osa Olavinlinnan historiallista ympä-
ristöä. Projektissa säilytetään, parannetaan ja ennallistetaan rakennettua ympäristöä: rakennuksia, 
pihoja, aitoja, katualuetta, valaistusta jne. Toimenpiteillä turvataan Linnankadun säilyminen tulevil-
le sukupolville, luodaan paremmat ympärivuotiset liiketoimintaedellytykset kohdealueella toimivil-
le luovien toimialojen ja matkailualan yrityksille, sekä parannetaan alueen viihtyisyyttä, turvalli-
suutta ja houkuttelevuutta. Mielikuva vanhastakaupungista kiinnostavana kulttuurimatkailukohteena 
vahvistuu. Projekti on valmisteltu laajapohjaisesti kaupungin, yrityksien ja muiden yhteisöjen yh-
teistyönä. 
 
Projekti: A30224 Pattoin tilan kunnostus nähtävyydeksi 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Juvan kunta / Pattoin talomuseon hoitokunta 
Kesto:  14.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 158 415,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  110 890,00 € 
 
Tavoitteena on edistää seutukaavaan merkityn rakennussuojelukohteen perinteisen puurakentamisen 
ja maatilaympäristön säilyttämistä. Tila on ollut vähällä hoidolla ja autiona lähes 20 vuotta, joten 
ympäristön ja rakennusten korjauksia tarvitaan. Toisena tavoitteena on kehittää Pattoin tilan aluees-
ta omatoimimatkailijoille sekä opastetuille ryhmille sopiva käyntikohde. Tarkoituksena on perustaa 
perinteistä maa- ja metsätalouselinkeinoa harjoittavan perheen elämästä kertova, yhteistä histori-
aamme elävöittävä, miellyttävä nähtävyys. 
 
Projekti: A30869 Kallioniemen huvilan kunnostaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ristiinan kunta 
Kesto:  26.1.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 105 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  73 500,00 € 
 
Ristiinan kunta omistaa valtioneuvoston päätöksellä suojellun Kallioniemen huvilan. Huvila on 
matkailullisesti erinomaisella paikalla Saimaan rannalla syväväylän varrella. Kallioniemen huvila 
muodostaa yhdessä kahden muun matkailukohteen, Pien-Toijolan talomuseon ja Astuvansalmen 
kalliomaalausten, kanssa Ristiinan kunnan arvokkaimman matkailukohteen, nk. matkailukolmion. 
Matkailupalvelujen tuottaminen ei kuitenkaan ole kunnan perustoimintoja. Kuitenkin Ristiinan kun-
ta haluaa pitää Kallioniemen huvilan omistuksessaan ja näin varmistaa kohteen pysyvyyden jatkos-
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sakin matkailukäytössä. Projektin tavoitteena on saada kulttuurihistoriallisesti arvokas ja valtioneu-
voston päätöksellä suojeltu Kallioniemen huvilarakennus ja koko alue arvoiseensa kuntoon ja mah-
dollistaa kohteessa veneily- ja matkailupalveluyrityksen toimintaedellytykset. 
 
Projekti: A30122 Hyvinvointimatkailun (wellness) kehittämishanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Savonlinnan Kylpylaitos Oy / Kylpylä Hotelli Casino 
Kesto:  1.8.2007–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 157 830,00€ 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  78 915,00 € 
 
Kansallisessa sekä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan matkailustrategioissa hyvinvointimatkailu on nos-
tettu yhdeksi kehittämisen kärjeksi. Tässä on kyse yrityslähtöisestä kehittämishankkeesta, jonka 
tarkoituksena on koota yhteen Savonlinnan ja Imatran seutukuntien hyvinvointimatkailuun orientoi-
tuneet yritykset. Kyse on verkostomaisesta tuotteistamismallista, jossa Savonlinnan ja Imatran Kyl-
pylät toimivat seutukunnillaan koordinoijina, tuotepakettien kokoajina ja hankkeen toteuttajina. 
Hankkeen aikana kehitetään asiakaslähtöisesti hyvinvointimatkailutuotteita, joissa käytetään ele-
menttejä mm. järviluonnosta, kylpyläpalveluista, kulttuuripalveluista, paikallisesta ruokakulttuurista 
ja hyvästä itäsuomalaisesta vieraanvaraisuudesta ja palvelusta. Tärkeimpinä tuloksina syntyy ver-
kostomainen työskentelytapa,vetovoimaiset  ylimaakunnalliset tuotepaketit  sekä "Lake Wellness" 
brändin syntyminen Saimaan alueelle.,  
 
Projekti: A30124 Tulkittua Tuuvaa – merkkivuoden 1809 tapahtumakokonaisuus 
  Mikkelin seudulla 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon maaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin kaupungin museot 
Kesto:  1.1.2008–15.10.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 240 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  168 000,00 € 
 
Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on luoda näyttävä valtakunnallinen tapahtumakokonaisuus 
valtiollisen merkkivuoden ympärille. Pysyvänä tavoitteena on kulttuurialan toimijoiden sekä mat-
kailuväen yhteistyön kehittäminen suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Resursoimalla 
konkreettisen toiminnan yhteydessä toimintatapojen ja toimintamallien luomista päästään lopputu-
lokseen, jota voidaan käyttää jatkossakin. Tavoitteena on myös kulttuurihistoriallisten tapahtumien 
ja matkailutoimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen asiantuntijatyön ja tuotteistamisen avulla. 
Tulkittua Tuuvaa – historia- ja taidesisältöinen tapahtumakokonaisuus vuonna 2009 sisältää eri osi-
oita ja tapahtumia, mm. näyttelyitä museoissa kulttuurihistoriasta ja nykytaiteesta sekä seminaareja 
ja tapahtumia. 
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Projekti: A30868 Lounais-Hämeen museot matkailukäyttöön 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Hämeen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Tammelan kunta 
Kesto:  1.11.2008–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 230 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  135 950,00 € 
 
Hankkeessa kiinnitetään huomiota niin museoiden toimintaan matkailukohteina kuin myös vanho-
jen museorakennusten kunnostukseen liittyviin tarpeisiin - pyrkimyksenä on turvata museokohtei-
den arvokkaiden kulttuuriympäristöjen sekä rakennusperinnön säilyminen ja näin ollen museotoi-
minnan mahdollistaminen tulevaisuudessakin. Tavoitteena on myös saada museorakennuksissa säi-
lymään alueelle tyypilliset vanhan rakennuskannan tyylipiirteet ja yksityiskohdat, joita voitaisiin 
hyödyntää muidenkin vanhojen rakennuskohteiden korjauksissa mallina ja esimerkkinä. Museoille 
projektin aikana laadittavat asiantuntevat hoito- ja käyttösuunnitelmat pitävät museorakennukset 
alueineen kunnossa. Suunnitelmien toteuttaminen aloitetaan projektin aikana mm. korjauksin. Myös 
museoiden kokoelmat säilyvät paremmin museoiden tullessa kokonaisuudessaan hoito- ja käyttö-
suunnitelman piiriin. Museoille laadittavat uudet opasteet ja kaikkien alueitten museoiden yhteinen 
sijaintikartta lisäävät tietoisuutta museoista, ja tätä kautta kasvattavat kävijämääriä. Kävijämäärien 
kasvaessa museoiden avulla voidaan entistä paremmin välittää tietoa alueen kulttuurihistoriasta, 
rakennusperinnöstä ja vanhoista elintavoista niin matkailijoille ja kuntalaisille kuin rakentamisen 
ammattilaisillekin. 
 
Projekti: A30674 Pirtu-hanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Itä-Uudenmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kehityshtiö Posintra Oy 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 113 920,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  79 744,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Uudenmaan saaristoon uusia Suomen kieltolakiin ja pirtun 
salakuljetukseen liittyviä elämyksellisiä matkailu- ja kulttuurituotteita. Tuotteet voivat olla aina 
tarinatuokioista interaktiivisiin ja dramatisoituihin elämyksellisiin pirturetkiin, kannustematkailu-
tuotteisiin, pirtuoopperasta pirtuteatteriproduktioihin asti. Myös pirtuun liittyviä myytäviä tuotteita, 
matkamuistoja, kehitetään. Uusi innovatiivinen pirtu-tuoteperhe tuo kaupallistettuja uutuustuotteita 
saariston matkailualan yrityksille ja lisää sitä kautta yritysten liiketoimintaa ja työllistämismahdolli-
suuksia. Saaristoryittäjille tarjoutuu näin mahdollisuus kehittää kauan kaivattua ympärivuotista toi-
mintaa. 
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Projekti: A30883 Kulttuuriperintökohteiden kunnostaminen osana itäisen  
  Suomenlahden matkailua 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Kesto:  1.8.2009–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 95 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  66 500,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on Itäisen Suomenlahden kansallispuiston luonto- ja kulttuurimatkailun edel-
lytysten kehittäminen kunnostamalla alueen kulttuuriperintökohteita ja hoitamalla perinnebiotoop-
pikohteita. Ympäristöosaamista ja -tietoisuutta lisätään luonnonhoitotalkoilla sekä Ristisaareen, 
Mustaviiriin, Koivuluotoon ja Reiskeriin vietävillä uusilla opastustauluilla. Projektin myötä perin-
nebiotooppeja kunnostetaan tai hoidetaan yhteensä noin 12 ha Ristisaaressa, Reiskerissä, Mustavii-
rissä ja Koivuluodossa. Lisäksi muualla kunnostetaan pienialaisia kulttuuriperintö- ja muinaisjään-
nöskohteita. 
 
Projekti: A30963 Taavetin linnoituksen kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Luumäen kunta 
Kesto:  1.6.2009–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 600 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  240 000,00 € 
 
Taavetin linnoituksen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä alueella vierailevien matkailijoiden 
määrää olennaisesti. Tavoitteena on myös parantaa matkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä linnoi-
tuksessa. Linnoituksen sitadelliin rakennetaan muun muassa esiintymislava ja katsomo sekä muuta 
infrastruktuuria. Kulkuväylien kulutuskestävyyttä parannetaan ja opastusjärjestelmä uusitaan. Ny-
kyinen museorakennus muunnetaan vierailijakeskukseksi, johon tulevat kahvio, museotilat, info- ja 
näyttelytilat. 
  
Projekti:  A30154 Taavetin linnoituksen kehittäminen, esiselvityshanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Luumäen kunta 
Kesto:  1.3.2008–28.2.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 34 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  17 250,00 € 
 
Tavoitteena on Taavetin linnoituksen matkailullisen mielenkiinnon ja kävijämäärien selkeä lisäämi-
nen, elämysmatkailun kytkeminen linnoituksen puitteisiin ja tapahtumien määrän kasvu linnoituk-
sessa. Tähän pyritään sellaisilla rakenteellisilla puitteilla, jotka mahdollistavat pienimuotoisen mat-
kailuyritystoiminnan. Linnoituksen polun uudistaminen, kunnollinen opastus ja rakennus, jossa voi 
järjestää kahvituksia, ruokailuja ja näyttelyjä ja johon kunnan matkailuinfo voidaan sijoittaa, ovat 
tähän liittyviä toimenpiteitä. LVI, uudet sähköpisteet ja esiintymislava kuluvat myös tähän kokonai-
suuteen. Matkailuyritystoiminnan lisäksi myös muilla keskustaajaman yrityksillä on mahdollisuus 
kasvattaa asiakaspohjaansa linnoituksen lisääntyneen kävijämäärän myötä. 
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Projekti: A30963 Taavetin linnoituksen kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Luumäen kunta 
Kesto:  1.6.2009–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 600 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  240 000,00 € 
 
Taavetin linnoituksen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä alueella vierailevien matkailijoiden 
määrää olennaisesti. Tavoitteena on myös parantaa matkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä linnoi-
tuksessa. Linnoituksen sitadelliin rakennetaan muun muassa esiintymislava ja katsomo sekä muuta 
infrastruktuuria. Kulkuväylien kulutuskestävyyttä parannetaan ja opastusjärjestelmä uusitaan. Ny-
kyinen museorakennus muunnetaan vierailijakeskukseksi, johon tulevat kahvio, museotilat, info- ja 
näyttelytilat. 
 
Projekti: A30860 Idän Taigan alueen matkailuyhteistyön kehittäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kainuun Etu Oy 
Kesto:  1.3.2009–28.2.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 55 264,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  38 710,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on jatkaa alueen matkailun yhteismarkkinointikonseptin kehittämistä, kehit-
tää alueen yritysten palvelutarjonnan laatua, tiivistää kuntien ja alueen matkailutoimijoiden yhteis-
työtä, kohottaa alueen yleistä matkailullista kiinnostavuutta sekä kannustaa yrityksiä tuotekehityk-
seen. Hankkeen henkilöstöresurssien tukemana alueen matkailuyhdistyksen yleistä toimintaa sekä 
taloutta pyritään kohentamaan jäsenhankinnan kautta. Toimenpidekokonaisuuksiin kuuluu muun 
muassa kentälle jalkautuminen uusien jäsenyritysten mukaan saamiseksi sekä jo olemassa olevan 
yritysyhteistyön tehostaminen.  
 
Projekti:  A30431 Runolaulu-Akatemian perustamishanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja:  Juminkeko-säätiö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 604 560,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  382 800,00 € 
 
Kuhmossa on jo kymmenen vuoden ajan järjestetty kansanmusiikin tutkimusta pääasiassa projekti-
muotoisena toimintana. Näissä hankkeissa ja Juminkeon perustoiminnan yhteydessä on tallennettu 
yli 1200 tuntia arvokasta perinnettä, julkaistu useita julkaisuja ja nostettu merkittävällä tavalla Kai-
nuun ja Vienan Karjalan kulttuurin helmiä kansalliseen ja kansainväliseenkin tietoisuuteen. Tämä 
toiminta on jo nyt merkittävä perusta kulttuurimatkailulle. Runolaulu-Akatemian perustamishank-
keen ensisijaisena tavoitteena on saattaa tämä kehittämistyö johdonmukaiseen päätökseen synnyt-
tämällä Kuhmoon Juminkeko-säätiön alaisuudessa toimiva omaleimainen, itsenäinen, voimakkaasti 
alan parhaiden asiantuntijavoimien kanssa verkottunut, taiteellista ja tieteellistä tutkimustoimintaa 
harjoittava yksikkö. Hanketta kehitetään yhteistyössä yliopistojen kanssa, ja yliopistot voivat tule-
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vaisuudessa hyödyntää toiminnan tuloksia perus- ja jatko-opiskelijoiden opetuksessa ostopalveluna 
Runolaulu-Akatemialta.  
 
Projekti: A30640 Tervan tie -matkailutiehanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakunnan kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 59 590,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  37 595,00 € 
 
Tervan tie -matkailutiehankkeen tavoitteena on luoda Oulujoen ikivanhaa vesi-, matkailu- ja ter-
vankuljetusreittiä Oulusta Kajaanin kautta Kuhmoon myötäilevästä vyöhykkeestä matkailun yhteis-
toimintavyöhyke, jonka ydin on kansainvälinen matkailureitti eli käytännössä Tiehallinnon viralli-
nen matkailutie. Reitin pääteemoina ovat terva ja tervakulttuuri, joiden ansiosta matkailureitti erot-
tuu muista vastaavista matkailuteistä ja -reiteistä. Matkailureitin tarkoituksena on profiloida ja täy-
dentää alueella jo olemassa olevaa tervateemaan liittyvää matkailutarjontaa tuotteistetun reitin 
muodossa, sekä tarjota sen varrella sijaitseville yrityksille tuotteistukseen ja markkinointiin uusi 
kehittämisalusta. Matkailutiekokonaisuuden tavoitteena on koota yhteen pääteeman ympärille pe-
rustuvat käyntikohteet, myyntituotteet, tapahtumat ja muut palvelut, ja muodostaa alueelle tunnettu 
ja tunnustettu matkailuvyöhyke, jonka ytimenä on tuotteistettu matkailureitti. Hankkeen tuloksena 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueelle luodaan alueen historiaan ja tervakulttuuriin 
liittyvä yhtenäinen viitoitettu Tervan tie -matkailutie, joka profiloi ja täydentää alueella jo olemassa 
olevaa matkailutarjontaa tuotteistetun reitin muodossa. 
 
Projekti: A30018 KultTour 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kansanmusiikkisäätiö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 322 300,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  225 610,00 € 
 
KultTour – Yritysyhteistyön toteuttaminen ympärivuotisessa matkailussa -projektin toteuttajana on 
Kansanmusiikkisäätiö. Kaustisen seutukunnan matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotista mat-
kailua. Tähän tarpeeseen projekti vastaa. Projektin kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt sekä 
kaikki internetin käyttäjät, jotka tekevät työ- ja lomamatkoja sekä kannustematkoja. Kohderyhmänä 
ovat myös Kaustisen alueen ja laajemmin myös maakunnan matkailutoimijat. Projektin tavoitteena 
on tehostaa alueen ympärivuotista matkailua, hankkia uusia asiakasryhmiä, kehittää moderniin tek-
niikkaan pohjautuvia työkaluja, edistää verkostoitumista työtapana ja perustaa alueellinen matkailu-
työryhmä. Projektin tuloksena syntyy tuotepohjainen matkailu- ja palveluyritysten tuotteistettu ver-
kosto. Tuotepiloitteina ovat  Kansanmusiikkijuhlat ja Kansantaiteenkeskus.  
 
Projekti: A31086 STRADA – Sotilashistoria alueellisen identiteetin vahvistajana 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola 
Kesto:  1.9.2009–1.3.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 94 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  65 800,00 € 
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STRADA-hankkeessa toteutettavat toimenpiteet tähtäävät alueen kulttuuri- ja historiamatkailun 
sekä sähköisten matkailuinformaatiopalveluiden kehittämiseen. Kulttuuri- ja historiamatkailuyhteis-
työn kehittämistä lähestytään sotilashistorian kautta.  Hankeen keskeisin toimenpide on tutkimus, 
joka tarkastelee sotilashistoriaa Kouvolan kaupungin näkökulmasta. Tutkimus alkaa Turun rauhas-
ta, etenee Kustaan sotien kautta Venäjän vallan aikaisten varuskuntien rakentamiseen ja viime soti-
en pommituksiin. Lisäksi kerrotaan Kasarminmäen, Korian, Utin ja Vekaranjärven varuskuntien 
historiasta ja kehityksestä. Tutkimus huomioi myös alueen kytkökset kansainväliseen politiikkaan. 
Tutkimus toimii käsikirjoituksena, joka pystytään tuotteistamaan edelleen tiedotus- ja matkailutar-
koituksiin. Tavoitteena on, että Pohjois-Kymenlaaksoon syntyy valtakunnallinen matkailutie, jonka 
ympärillä on sotilashistoriaan liittyviä kohteita ja palveluja, jotka mahdollistavat matkailutoimintaa 
alueilla. 
 
Projekti: A30853 Matkustajaterminaali Kotkan kulttuurisatamaan 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kotkan kaupunginhallitus, tilapalvelu 
Kesto:  1.1.2009–30.9.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 150 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  75 000,00 € 
 
Hankkeen tarkoitus on matkustajaterminaalin rakentaminen uuteen paikkaan Kotkan kantasatamas-
sa. Terminaali sijoittuu osaksi kantasatamaan suunniteltavaa kulttuurisatamaa museojäänmurtaja 
Tarmolta vapautuneeseen sijoituspaikkaan. Terminaalin rakentaminen edistää kulttuurimatkailun 
edellytyksiä. Hanke sisältää suunnittelun ja rakentamisen. Arkkitehtisuunnittelijana on arkkitehti-
toimisto Lahdelma & Mahlamäki, joka on suunnitellut myös uudet Merikeskus Vellamon ja Puu-
venekeskuksen rakennukset sekä kulttuurisataman yleissuunnitelman. Rakennuttamisen hoitaa Kot-
kan kaupungin tilapalvelun rakennuttamisyksikkö. Hankkeen urakoi myöhemmin kilpailutettava 
urakoitsija. 
 
Projekti: A31202 Itäisen Suomenlahden kansallispuiston luonto- ja 
  kulttuurimatkailun kehittäminen 1 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Kesto:  1.11.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 333 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  233 600,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on Itäisen Suomenlahden kansallispuiston luonto- ja kulttuurimatkailun edel-
lytysten kehittäminen parantamalla alueen palveluvarustuksen laatua ja turvallisuutta. Ympäristö-
osaamista ja -tietoisuutta lisätään siivoustalkoilla, tuottamalla Itämeri-aiheista av-materiaalia luon-
tokeskusten, Kotkan Maretariumin ja Merikeskus Vellamon käyttöön sekä omatoimiseen luonto- ja 
kulttuurimatkailuun. Projektissa syvennetään yhteistyötä luontomatkailun, luontokoulun ja paikal-
listen asukkaiden kanssa. 
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Projekti: A30246 TULITUS - Tuotteita, liiketoimintaa ja tulosta Merikeskus 
  Vellamossa 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja:  Cursor Oy 
Kesto:  1.3.2008–30.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 988 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  550 000,00 € 
 
Merikeskus Vellamossa tulevat toimimaan yhteistyössä Suomen Merimuseo, Kymenlaakson Maa-
kuntamuseo sekä Tietokeskus Vellamo. Näiden toimijoiden yhteistyössä tullaan tuottamaan näytte-
lyitä, tapahtumia, museokauppa-, ravintola- ja kokouspalveluja. Lisäksi tullaan tekemään erilaisia 
tapahtumia yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämän mittavan museo-
investoinnin käyttöönotto ja Merikeskus Vellamon menestyminen kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnettuna matkailukohteena vaatii investoimista etupäässä Vellamon markkinointi- ja viestintäkon-
septin suunnitteluun ja lanseeraukseen, liiketoiminnan ja yleisöpalvelun organisoimiseen sekä näyt-
tely- ja palvelutoiminnan vetovoimaisuuteen. Merikeskus Vellamon ensimmäisen toimintavuoden 
aikana tulee luoda vetovoimainen maine. Osahankkeissa Merikeskus Vellamon lanseerataan Ky-
menlaakson kulttuurimatkailun vetovoimaisimmaksi kohteeksi (A), edistetään Vellamon yhteistoi-
minta (B) ja kehitetään näyttely- ja tapahtumatoiminnan palvelutuotantoa (C). 
 
 
Projekti: A30083 Rautatiekulttuurikeskus REILIA 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kesto:  1.5.2008 - 30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 368 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  251 000,00 € 
 
Tavoitteena on perustaa Kouvolaan valtakunnallinen toiminnallinen rautatiekulttuurikeskus, joka 
keskittyy ihmiseen rautateillä. Keskus on teknologisesti, historiallisesti ja yhteiskuntatieteellisesti 
painottunut ja se tuottaa näyttelyiden lisäksi tieteellistä perustutkimusta rautateistä, sen moninaisista 
ulottuvuuksista ja tulevaisuudesta. Toiminta kasvattaa myös Kouvolan seudun imagoa kansallisesti 
ja kansainvälisesti Suomen johtavana rautatieosaamisen keskuksena.  
 
Rautatiekulttuurikeskus REILIA toteutetaan fyysisesti osana kaupunginmuseota ja virtuaalisena 
tilana. Keskus on ajallisesti kaksisuuntainen; rautateitä lähestytään sekä historian että tulevaisuuden 
perspektiiveistä. Fyysisesti rautatiekulttuurikeskus rakentuu tutkimusyksiköstä, näyttelyistä ja arkis-
tosta. 
 
Projekti:  A30808 Tornion kirkon kunnostamisinvestoinnit 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Tornion seurakunta 
Kesto:  1.1.2009–30.11.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 375 448,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio)   187 724,00 € 
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Tornion kirkon, tapulin ja tornin paanukattojen kunnostamisinvestointien tavoitteena on lisätä alu-
een matkailullista vetovoimaa. Suunnitellut toimenpiteet varmistavat Tornion kirkon, tapulin ja tor-
nin säilymisen tuleville sukupolville ja elvyttävät vanhaa rakennusperintörakentamista ja käsityötä. 
Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään arvokkaan kulttuurikohteen haasteellisia korja-
ustekniikoita. 
 
Projekti: A30890 Arktikum ympärivuotiseksi nähtävyydeksi 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto / Arktinen keskus 
Kesto:  1.7.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 114 714,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  103 714,00 € 
 
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen hallinnoimassa Arktikum ympärivuotiseksi nähtävyydeksi 
(Vaihe I) -projektissa tehdään vuosina 2009–2010 suunnitelmat sekä tarvittavat analyysit ja selvi-
tykset Arktikumin kiinteistöalueiden kunnostamisesta Rovaniemen ympärivuotiseksi toiminnalli-
seksi nähtävyydeksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan myös ne välttämättömät ympä-
ristön kunnostustyöt, jotka eivät vaadi laajoja selvityksiä ja suunnitelmia, sekä kokeilevaan lumira-
kentamiseen liittyvä pilotti. Arktikum ympärivuotiseksi nähtävyydeksi -projektin tavoitteena on 
parantaa Arktikumin ulkoalue esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisäksi ympärivuotiseksi kokonai-
suudeksi. Hanke tukee Rovaniemen kaupunkialueen kestävää kehitystä parantamalla kaupungin 
viihtyisyyttä ja kulttuuri-infrastruktuuria. Se myös luo edellytyksiä kesämatkailun kehittämiselle: 
alueen nähtävyyksien määrä ja laatu vaikuttavat siihen, kuinka kauan turistit viipyvät seudulla.  
 
Projekti:  A31056 Kultaisia elämyksiä Lapista 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja : Kultamuseosäätiö 
Kesto:  1.1.2010–31.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 166 705,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  116 693,00 € 
 
Kultaisia Elämyksiä Lapista -hankkeen avulla Kultamuseosta on mahdollisuus kehittää nykyaikaista 
tekniikkaa käyttäen tietokeskus, joka perinteen tutkimisen, tallentamisen ja esittelemisen lisäksi 
toimii porttina Pohjois-Lapin kullanhuuhdonnan nykypäivään ja sen tarjoamiin matkailullisiin mah-
dollisuuksiin. Tämä portti muodostuu tietokeskuksesta, joka sisältää korkeatasoiset näyttelyt sekä 
kattavan sähköisen verkkopalvelun, nettimuseon ja nettimuseokaupan. Hankkeen ensisijaisena ta-
voitteena on luoda kullanhuuhdonnan historian ympärille entistä vetovoimaisempi elämys, jonka 
äärelle yhä useampi löytää. Kultamuseo tulee toimimaan porttina Lapin kultamaille paitsi fyysiseltä 
sijainniltaan, myös sähköisen verkkotarjonnan avulla.  
 
Projekti: A30306 Kulttuurimatkailun sekä tapahtumatuotannon ja –tuotteistuksen 
  kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kemijärven kaupunki 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 245 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  203 817,00 € 
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Kemijärven kulttuurimatkailun ja tapahtumatuotannon ja -tuotteiden kehittämishankkeella pyritään 
yhdistämään alueen kulttuurituotannon voimavaroja. Tavoitteena on erikoistua kulttuurimatkailuun 
sekä vahvistaa alueen matkailun kansainvälistymistä ja kasvua kaupallisten kulttuurituotteiden avul-
la. Kehittämällä alueen kaupallista kulttuuritoimintaa koordinoidusti, tapahtumat nivoutuvat osaksi 
suurempia kokonaisuuksia. Taiteilijaresidenssin tuoreita kulttuurin tuottajia hyödynnetään tehok-
kaammin, ja toimintaa tehostetaan kaikin puolin. Uuden toimintamallin toivotaan tekevän mahdolli-
seksi toteuttaa pienilläkin resursseilla kulttuuriin pohjautuvia, kulttuurirajat ylittäviä ja kansainväli-
sestikin kiinnostavia tuotantoja. Tuotteistaminen, laatu ja sisällöntuotanto muodostavat pohjan kan-
salliselle ja kansainväliselle kehitykselle. 
 
Paikallisilla ja kansainvälisillä kulttuurimatkailutapahtumilla vahvistetaan alueen asukkaiden ja 
alueelta poismuuttaneiden identiteetin kasvua sekä heidän sitoutumistaan kotiseudulleen.  
 
Projekti: A30314 Tornionlaakson talvi- ja kesäohjelmakonaisuuksien luominen ja 
  matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Tornionlaakson Kehitys Oy 
Kesto:  1.3.2008–28.2.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 175 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  122 500,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on Tornionlaakson rikkaan kulttuurin esiin tuominen vahvistamaan Tornion-
laakson seutukunnan imagoa, sekä erityisesti paikalliskulttuurin huomioiminen matkailun ohjelma-
palvelutuotteiden ja matkailutapahtumien sisällön tuottamisessa.  Hankkeen tuloksena Tornionlaak-
so-imago vahvistuu ja Tornionlaakso tunnistetaan omintakeisesta kulttuuristaan. Tornionlaakso 
tarjoaa matkailijalle kesä- ja talvisesonkeina toteutettavat Tornionlaakson kulttuuriin perustuvat 
kärkituotteet, joiden toteuttamisesta vastaa laaja joukko kolmannen sektorin yhteisöjä sekä seutu-
kunnan matkailuyrittäjiä. 
 
Projekti: A30336 Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Sodankylän elokuvafestivaali ry 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 412 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  321 000,00 € 
 
Lapin läänissä (Pyhä-Luosto alueella) on potentiaalista tapahtumia (Sodankylän elokuvajuhlat, 
Luosto Classic, Ruskaswing, PyhäUnplugged), joilla on edellytyksiä kehittyä kaupallisiksi, kan-
sainväliset kriteerit täyttäviksi tuotteiksi. Hankkeessa kehitetään verkostoyhteistyötä tarkoituksena 
yhdistää harkitusti kulttuuritoiminnan resursseja sekä vahvistaa kulttuuritapahtumien suunnitelmal-
lista ja ammattitaitoista hoitamista, kulttuurin kaupallista hyödyntämistä ja osaamisrakenteita. Tämä 
luo mahdollisuuksia yritysten ja alueiden kasvulle ja kansainvälistymiselle. Uuden toimintamallin 
odotetaan antavan mahdollisuuksia toteuttaa pienilläkin resursseilla kulttuurirajat ylittäviä ja kan-
sainvälisestikin kiinnostavia tuotantoja. 
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Projekti: A30342 Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kittilän kunta  
Kesto:  1.1.2008–31.8.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 230 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  161 000,00 € 
 
Hankkeen tarkoituksena on edistää alueen kulttuuria sekä vahvistaa matkailun vetovoimatekijöitä. 
Hankkeessa on kolme pääteemaa: 1) paikalliskulttuurin hyödyntäminen osana matkailun sisällön-
tuotantoa, 2) paikallisen taiteen markkinointi, sen aseman vahvistaminen, kulttuuripalveluita sekä 
ohjelmapalveluita tarjoavien yritysten ja yhteisöjen verkottuminen sekä 3) kulttuuritapahtumien 
luominen tukemaan ympärivuotista matkailua. Hanke vahvistaa Levin asemaa kansainvälisenä, 
kiinnostavana ja ympärivuotisena aktiviteetti- ja elämyskeskuksena, joka tarjoaa lappilaiseen kult-
tuuriin liittyviä monipuolisia matkailupalveluita sekä heijastaa matkailun kasvuvaikutuksia myös 
ympäröivälle alueelle. 
 
Projekti: A30772 Tapahtumakoordinaattori 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Posion kunta 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 233 200,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  163 240,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää, koordinoida ja markkinoida keramiikkaan, kulttuuriin, perintei-
siin, liikunnan kautta hyvinvointiin ja kautta linjan Lapin ja Posion ainutlaatuiseen luontoon liitty-
viä tapahtumia ja tuotteita. Tavoitteena on myös saada aikaan uutta liiketoimintaa kehittämällä va-
paa-ajan sekä muita palveluja elämyksellisiksi.  Projektissa selvitetään, kehitetään ja käynnistetään 
Lapin matkailupalveluja täydentäviä, em. erityisominaisuuksiin perustuvia tuotteita/tapahtumia ja 
liiketoimintakonsepteja, jotka lisäävät Lapin kiinnostavuutta ja kilpailukykyä ja vahvistavat Lappi-
brändiä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä matkailutarjonnassa. 
 
Projekti: A30902 Näyttely paikallaan! Sallan aseman kulttuuriympäristön 
  säilyttäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Sallan kunta 
Kesto:  1.3.2009–31.8.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 469 926,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  328 948,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa kulttuuriympäristöä arvostaen Sallan asema-alueella sijaitseva 
jälleenrakennusajalta oleva rivitalorakennus nykyaikaiseksi ja kansainväliseksi näyttelyksi. Raken-
nussuunnittelun lähtökohtana on ollut näyttelytilan saavutettavuus ja esteettömyys siten, että kun-
nostamisessa kunnioitetaan asema-aluetta kulttuurisesti tärkeänä alueena Sallan kirkonkylässä. Alue 
rakennuksineen on inventoitu mm. Lapin ympäristökeskuksen kulttuuriympäristöt tutuksi -
hankkeessa. Hankkeen päätyttyä rakennukseen voidaan sijoittaa Sallan historiasta sekä aseman his-
toriasta kertova perusnäyttely ja kansainvälinen kiertonäyttely. Hankkeen päätyttyä rakennuksessa 
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toimii kansainvälinen näyttely, joka on yksi Sallan säilytetyistä kulttuuriympäristöistä ja toimii kir-
konkylän keskeisenä kansainvälisenä kulttuurimatkailukohteena. Kansainvälinen näyttely mahdol-
listaa Sallan alueen matkailukohteiden lisäämisen sekä uusien matkailijaryhmien houkuttelemisen 
alueelle. 
 
Projekti: A31144 Pyhä-Luoston luonto- ja kulttuurikeskuksen näyttely ja 
  toimintamalli 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus Lapin luontopalvelut 
Kesto:  1.4.2010–31.3.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 550 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  440 000,00 € 
 
Projektissa laaditaan Pyhä-Luoston uuden luonto- ja kulttuurikeskuksen näyttely ja kehitetään toi-
mintamalli. Uusi monikäyttöinen luonto-, kulttuuri-, kokous- ja oppimiskeskus on merkittävä veto-
voimatekijä, joka lisää koko matkailualueen asiakasmäärää ja sitä kautta matkailutuloa. Näyttelyn 
ohella projektissa tuotetaan sen teemoihin liittyviin matkailukohteisiin opastusaineistoa. Yhteistyös-
sä yrittäjien kanssa kehitetään teemoihin liittyviä matkailutuotteita. 
  
Projekti: A31149 Artic Art Camp – innovaatiotoiminnan jalkauttaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin yliopisto 
Kesto:  1.9.2009–31.8.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 300 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  240 000,00 € 
 
Lapin läänissä on vielä vähän taiteisiin ja luoviin aloihin perustuvia, matkailuyrityksille soveltuvia 
(palvelu)tuotteita. Perinteisen muotoilun merkitys on jo ymmärretty, kun audiovisuaalisten ympäris-
töjen potentiaali on vielä lähes hyödyntämättä. Alueella on tarvetta matkailun ja luovien alojen in-
novaatioresurssien systemaattinen kehittämiseen ja alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseen.  
 
AAC:n kaksi toimenpidekokonaisuutta, joilla näihin ongelmiin haetaan ratkaisuja, ovat 
1) yhteisötaiteen toimintamallien soveltaminen innovaatiotoimintaan ja 2) taiteisiin perustuvan 
matkailun innovaatiotoiminnan kansainvälisyyden lisääminen Lapin korkeakoulujen laboratorio-
verkostossa, jossa pilotointina vuorovaikutteinen laserpohjainen rinneprojisointijärjestelmä. AAC 
"jalkaantuu" matkailijoiden ja matkailuyrittäjien pariin. Hiihtokeskuksissa järjestettävien laboroin-
tien aikana tehdään audiovisuaalisia ja taiteellisia ympäristöjä hyödyntäviä pilotteja, joilla pienen-
netään innovaatiotoiminnan ja soveltamisen välistä viivettä. Samalla syntyy uusia taiteen ja tekno-
logian matkailutoimialan palvelutuotekonsepteja ja paveluinnovaatioita. Hankkeessa pyritään erityi-
sesti liittämään lumi- ja jäärakentaminen osaaminen uuden median sovelluksiin. 
 
Projekti:  A31159 Roadmap for Lapland: Lapin matkailun strateginen kehittäminen 
  2010–2012 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lapin liitto 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 375 040,00 € 
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Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  356 288,00 € 
 
Hankkeen keskeisenä päämääränä on ratkaista Lapin matkailun kehittämisen tulevaisuuden haastei-
ta. Niihin lukeutuvat erityisesti maakunnallisen matkailumarkkinoinnin uuden rahoitusmallin luo-
minen, entistä tiiviimpi matkailun ja muiden luovien toimialojen yhteistyö, matkailun turvallisuus-
järjestelmän rakentaminen sekä Lapin roolin vahvistaminen Barentsin matkailun kehittämisessä. 
Lisäksi hankkeella edistetään Lapin matkailun pitkän aikavälin strategisia tavoitteita, kuten saavu-
tettavuuden, matkailun ympärivuotisuuden, matkailututkimuksen ja -koulutuksen sekä tuotekehi-
tyksen etenemistä.  Hankkeen ensimmäisenä tärkeänä toimenpiteenä on Lapin matkailustrategian 
päivittäminen vuosille 2011–2014.  
 
Projekti:  A30968 Wanha Kauppala 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ikaalisten kaupunki 
Kesto:  1.5.2009–30.10.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 393 770,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  196 885,00 € 
 
Wanhan Kauppalan ympäristön parantamisprojektilla lisätään kauppalan vetovoimaisuutta, asumis-
viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta, kehitetään kaupunkikuvaa ja luodaan Lippuaukiosta Wanhan 
Kauppalan toiminnallinen sydän. Kunnostettaessa ympäristöä, katutiloja, jalkakäytäviä ja puistoja 
parannetaan myös turvallisuutta ja luodaan parempia toimintaedellytyksiä matkailulle ja yritystoi-
minnalle. 
 
Projekti: A30969 Valkeakosken kaupunginmuseon uusi perusnäyttely 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Visavuoren museosäätiö 
Kesto:  1.8.2009–30.3.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 250 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  165 000,00 € 
 
Valkeakosken kaupunginmuseon näyttely uudistetaan kertomaan koko Etelä-Pirkanmaan historiasta 
aina esihistoriasta tähän päivään. Projektin tavoitteena on luoda matkailullisesti ja opetuksellisesti 
vetovoimainen museokohde, jonka avulla seutukunnan ihmisille korostetaan oman paikallisidenti-
teetin merkitystä, ja muille vierailijoille avarretaan alueen historiaa ja matkailukohteita. Alueen 
matkailijoiden ja museovieraiden määrä sekä alueen vetovoimaisuus nousevat. 
 
Projekti: A30559 Dux kulturcentrum 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Helge och Tauno Miettunens stiftels 
Kesto:  1.8.2008–31.3.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 413 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  140 000,00 € 
 
Duxfastigheten vid Strandgatan 22 i Kristinestad är en anrik byggnad sett ut ett historiskt och bygg-
nadstekniskt perspektiv. I stadsplanen för Kristinestad står bl.a. skrivet att byggnaden bör bevaras 
och att renoveringar bör utföras så att byggnadens speciella karaktär bevaras. Duxfastigheten är i 
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stort behov av renovering. Kristinestad saknar ändamålsenliga utrymmen för mångsidig kulturverk-
samhet. Avsikten är att utveckla Dux till ett modernt och mångsidig center, för utövande av konst 
och kultururella aktiviteter, samt att man kan arrangera olika tillställningar som exempelvis utbild-
ningstillfällen och konferenser. Ortens företag har ofta efterlyst en representativ plats där man kan 
ta emot kunder och besökare. Jämsides med renoveringsarbetet fortskrider planeras verksamheten 
som skall komma igång när Dux är klar för användning som kulturcenter. Diskussioner med poten-
tiella entreprenörer och föreningar förs. Företag kontaktas för diskussioner kring utbildningstillfäl-
len, konferenser och andra tillfällen som eventuellt kan intressera företagarna. Turistföreningen är 
en viktig samarbetspartner i utvecklingsdiskussioerna kring verksamheten. 
 
Projekti: A30439 Elokuva- ja elämysmatkailun investoinnit 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kontiolahden kunta 
Kesto:  1.1.2008–30.6.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 713 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  463 905,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan ainutlaatuinen ympäristö, jossa yhdistyvät eloku-
van ja tv-sarjojen tekeminen sekä matkailu. Lisäksi tavoitteena on luoda Itä-Suomeen ensimmäinen 
elokuva- ja studiohalli, joka palvelee kasvavaa sisältöteollisuuden tilatarvetta sekä elokuvamatkai-
lua ja toimii kulttuuri- ja sisältöteollisuuden monitoimitilana. Hanke vastaa matkailun kysyntään ja 
tarjoaa toimintaympäristön matkailun kehittämiseen. 
 
Projekti:  A30892 Pohjois-Karjalan historiamatkailun vierailijakeskus – vaihe 2 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun kaupunki 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 420 850,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  315 750,00 €' 
 
Joensuun keskeistä asemaa hyödynnetään perustamalla Pohjois-Karjalaan media-, matkailu-, ja mu-
seoalan vierailijakeskus. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistoimintamallin fyysiset edellytykset 
uudentyyppisen, alueellisen media-, matkailu- ja museotoiminnan toteuttamiseksi ja uuden luovan 
talouden liiketoiminnan käynnistämiseksi. 
 
Hankkeessa 1. Perustetaan Pohjois-Karjalan historiamatkailun vierailijakeskus Carelicumin tiloihin. 
Keskus toimii esillepanon lisäksi opastuskeskuksena, joka ohjaa matkailijat varsinaisiin, maakun-
nan eri osissa sijaitseviin kohteisiin, 2. Kehitetään maakunnassa sijaitsevia historiallisia kohteita 
palvelemaan matkailijoita paremmin suunnittelemalla yhdenmukaiset opasteet sekä elävöittämällä 
kohdeinformaation esittämistä. 3. Suunnitellaan kohteiden ympärille elävöitettyjä matkailutuotteita 
ja -paketteja. 4. Luodaan toimivat ja kattavat Pohjois-Karjalan historiaa esittelevät internetsivut. 
  
Projekti: A30934 Pielisen museon vanhojen rakennusten kunnostaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lieksan kaupunki 
Kesto:  1.6.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 515 500,00€ 
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Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  386 625,00 € 
 
Lieksan kaupungin omistama Pielisen museo on Suomen toiseksi suurin ulkomuseo, ja asiantunti-
joiden mielestä maamme ulkomuseoiden parhaimmistoa. Museoalue Lieksanjoen alavalla ranta-
maalla on osoittautunut ongelmalliseksi maaperän pehmeyden ja vesipitoisuuden vuoksi. Raken-
nukset painuvat maan sisään ja puuosat joutuvat alttiiksi kosteudelle ja lahoamiselle.  
 
Projektin tavoitteena on Pielisen museon huonokuntoisten ja osittain vaurioituneiden, kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaaminen. Lisäksi projektin aikana korjataan ja kunnoste-
taan Lieksan kaupungin omistamat eri puolilla Lieksaa sijaitsevat tullimyllyt ja vesimylly. Projektin 
tavoitteena on museon säilyminen tuvallisena ja mielenkiintoisena tutkimus- ja matkailukohteena 
sekä matkailuyritysten tärkeänä ohjelmapalveluna. 
 
Projekti: A31165 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 300 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  210 000,00 € 
 
Tapahtumia Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätavoitteena on lisätä Joensuussa ja maakunnassa jär-
jestettäviä järjestöjen ja yhdistysten erilaisia tapahtumia, kokouksia ja tapaamisia. Tätä kautta lisä-
tään maakunnan ja yrittäjien matkailutuloa ja liikevaihtoa, ja turvataan maakunnan palveluita ja 
mahdollistetaan palvelujen lisääntyminen. Toisena tavoitteena on lisätä kansainvälisiin tapahtumiin 
perustuvaa matkailua maakunnassa. Kolmanneksi pyritään lisäämään asiatuntijamatkailua niillä 
kapeilla segmenteillä, joissa Pohjois-Karjalassa on erityisosaamista, mm. metsäosaaminen ja bio-
energia. Kokonaisuuden kautta muodostuu myös tavoitteeksi nostaa maakunnan tapahtumamatkai-
luimagoa kansallisesti ja kansainvälisesti 
 
Projekti: A30715 Elokuva- ja elämysmatkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.12.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 200 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  140 000,00 € 
 
Projektin päätavoitteena on kehittää elokuva- ja elämysteollisuuteen liittyvää matkailua, liiketoi-
mintaa ja palvelurakennetta Pohjois-Karjalassa. Lisäksi tavoitteena on: 1) yritys- ja toimijaverkos-
ton luominen, 2) elokuva- ja elämysmatkailua tukevien uusien sisältöjen kehittäminen yhteistyössä, 
3) elokuva- ja elämysmatkailun tuotteiden suunnittelu ja pilotointi, 5) elokuvakylän fyysisen toi-
mintaympäristön hyödyntäminen ja 6) elokuva- ja elämysmatkailun markkinoinnin kehittäminen. 
 
Projekti: A30458 Parppeinvaaran kehittämishanke, investoinnit 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Ilomantsin kunta, Ilomantsin Museosäätiö 
Kesto:  1.10.2007–30.9.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 92 800,00 € 
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Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  46 400,00 € 
 
Projektin tavoitteena on luoda Parppeinvaaralle uudistunut kalevalaisuuteen ja karjalaiseen kulttuu-
riin pohjautuva toiminta-ajatus, sekä toteuttaa uudistamisen ja kehittämisen edellyttämiä käytännön 
toimenpiteitä. Ilomantsin erä- ja eläinmuseo siirretään Parppeinvaaran laajennettavaan Kestipirttiin. 
Kestipirttiin sijoitetaan myös Ilomantsin kulttuurimatkailun opastuskeskus. Alueen muut näyttelyt 
uudistetaan. Parppeinvaaran palveluvarustusta parannetaan. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa 
Parppeinvaaran matkailutoiminta siten, että alueelle löytyy kohteen kehittämiseen sitoutunut toimi-
ja. Tavoitteena on myös luoda Parppeinvaaran matkailupalveluja tuottava toimiva yhteistyöverkos-
to. Projektin tavoitteena on vahvistaa Ilomantsin Museosäätiön asemaa Ilomantsin museo- ja mat-
kailutoiminnan kehittäjänä. 
 
Projekti: A30460 Parppeinvaaran kehittämishanke, kehittämisosio 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Ilomantsin kunta, Ilomantsin Museosäätiö 
Kesto:  1.10.2007–30.9.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 428 440,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  256 764,00 € 
 
Projektin tavoitteena on luoda Parppeinvaaralle uudistunut kalevalaisuuteen ja karjalaiseen kulttuu-
riin pohjautuva toiminta-ajatus, sekä toteuttaa uudistamisen ja kehittämisen edellyttämiä käytännön 
toimenpiteitä. Ilomantsin erä- ja eläinmuseo siirretään Parppeinvaaran laajennettavaan Kestipirttiin. 
Kestipirttiin sijoitetaan myös Ilomantsin kulttuurimatkailun opastuskeskus. Alueen muut näyttelyt 
uudistetaan. Parppeinvaaran palveluvarustusta parannetaan. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa 
Parppeinvaaran matkailutoiminta siten, että alueelle löytyy kohteen kehittämiseen sitoutunut toimi-
ja. Tavoitteena on myös luoda Parppeinvaaran matkailupalveluja tuottava toimiva yhteistyöverkos-
to. Projektin tavoitteena on vahvistaa Ilomantsin Museosäätiön asemaa Ilomantsin museo- ja mat-
kailutoiminnan kehittäjänä. 
 
Projekti: A30692 Taitokorttelin jatkohanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan  maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Taito Pohjois-Karjala ry 
Kesto:  1.1.2009–31.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 209 050,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  146 335,00 € 
 
Taitokortteli on kokonaisuus, jossa yhdistyvät taito ja taide sekä pohjoiskarjalaisuus. Taitokortteli 
koostuu pienistä käsityö- ja lahjatavaratuotteita myyvistä putiikeista ja työpajoista, erilaisista palve-
lualojen yrityksistä, Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry:n Taitokeskuksesta ja Kauppaneu-
voksen kahvilasta. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa Taitokortteli merkittäväksi kulttuurimatkai-
lupalveluja tarjoavaksi kohteeksi Joensuun keskustassa, mm. kehittämällä uusia innovatiivisia mat-
kailutuotepaketteja, joiden avulla kävijämäärä Taitokorttelissa saadaan nousemaan. Kävijämäärän 
noustessa Taitokorttelissa toimivien yritysten kannattavuus paranee, ja se luo mahdollisuuksia kas-
vulle. Taitokorttelin tavoitteena on olla vuonna 2011 kannattava, tuottava, ympärivuotinen, turvalli-
nen ja suomalaista ja pohjoiskarjalaista kulttuuria esittelevä ja hyödyntävä matkailukohde. 
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Projekti: A30693 Ortodoksisen kulttuurikeskuksen käynnistämis- ja 
  markkinointihanke 
Rahasto: EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Ortodoksisen kulttuurin säätiö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 238 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  166 600,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ortodoksisesta kulttuurikeskuksesta paikka, jossa ortodoksiset 
järjestöt voivat toimia tehokkaasti synergiaetuja toisistaan saaden. Samalla tavalla keskuksesta tulee 
kehittämis- ja markkinointihankkeen myötä kohde, johon ortodoksisuudesta kiinnostuneet vierailijat 
tulevat mielellään tutustumaan. Projektin aikana suunnitellaan ja kehitetään keskuksen erilaisia toi-
mintoja ja markkinoidaan keskusta tulevien tapahtumien pitopaikkana kaikkialle maailmaan ja 
myös kaikille kotimaisille keskuksessa vieraileville. Kehittämisprojektin myötä keskuksesta tulee 
maailman paras ortodoksinen kulttuurikeskus. 
 
Projekti: A30694 Ortodoksisen kulttuurikeskuksen käynnistämis- ja  
  markkinointihanke, investoinnit 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Ortodoksisen kulttuurin säätiö 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 28 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  14 000,00 € 
 
Investointihankkeen tavoitteena on varustaa keskuksen tulevat työtilat, näyttelyhuoneet, lahjoitus-
kirjasto ja muut tilat siten, että niitä voidaan käyttää asianmukaisesti. 
 
Koko hankkeen tavoitteena on kehittää Ortodoksisesta kulttuurikeskuksesta paikka, jossa ortodoksi-
set järjestöt voivat toimia tehokkaasti synergiaetuja toisistaan saaden. Samalla tavalla keskuksesta 
tulee kehittämis- ja markkinointihankkeen myötä kohde, johon ortodoksisuudesta kiinnostuneet 
vierailijat tulevat mielellään tutustumaan. Projektin aikana suunnitellaan ja kehitetään keskuksen 
erilaisia toimintoja ja markkinoidaan keskusta tulevien tapahtumien pitopaikkana kaikkialle maail-
maan ja myös kaikille kotimaisille keskuksessa vieraileville. 
 
Projekti: A30059 Tyrnävän meijerialueen kehittäminen / alueen ympäristötyöt ja 
  julkisivut 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Tyrnävän kunta 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 598 450,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  359 070,00 € 
 
Kokonaishankkeen tavoitteena on kehittää Tyrnävän meijerialuetta kunnan palvelutoiminnan ja 
yritysten toiminta-alueena, sekä lisätä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden vetovoi-
maisuutta erimerkiksi matkailukohteena. Tämän osahankkeen tavoitteena on parantaa alueen saavu-
tettavuutta, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Toimenpiteitä ovat piha- alueiden, parkkipaikkojen ja 
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puiston rakentaminen sekä rakennusten korjaustyöt. Tuloksena saadaan kulttuurihistoriallinen ko-
konaisuus, joka palvelee ja edistää koulutusta, kulttuuria, yrityselämää ja matkailua. 
 
Projekti: A30696 Vanha Liminka 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Limingan kunta 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 453 900,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  338 600,00 € 
 
Vanha Liminka -hankkeen tavoitteena on kehittää alueen matkailullista ja virkistyskäytöllistä mer-
kittävyyttä. Vanha Liminka palvelee Limingan alueen yrittäjiä, yhteisöjä ja asukkaita tapahtuma- ja 
matkailukäytössä. Hanke on Limingan keskustassa Vanhan Limingan alueen matkailullinen inves-
tointi. Hankkeen toimenpiteet ovat: 1) museoalueen pihan ja pysäköintialueen rakentaminen sekä 
Muistokoti Aappolan piharakennusten entistävä korjaaminen, 2) Limingan Taidekoulun rakennus-
ten kokonaisvaltainen kunnostamissuunnitelma ja puistomiljöön perusparantaminen ja 3) Limingan 
seurakunnan Pappilan restaurointiin liittyvä ikkunoiden, ovien ja vesikaton entistävä korjaaminen. 
Tuloksena alueen toimijoiden yhteistyö lisääntyy, alue erikoistuu, sen saavutettavuus paranee ja 
tunnettavuus lisääntyy. Merkittävä kulttuuriympäristö säilyy ja kehittyy laajasti yleisöä palvelevak-
si.  
 
Projekti: A30024 Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oulun Liikekeskus ry 
Kesto:  1.9.2007–31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 513 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  307 800,00 € 
 
Oulun ydinkeskustan kansainväliset tapahtumat -projektin keskeinen toimenpide on neljään eri 
vuodeaikaan sijoittuvien tapahtumien kehittäminen kansainvälisiksi matkailu- ja kulttuuritapahtu-
miksi. Tapahtumien kansainvälistämisen mahdollistamiseksi kehitystyötä tehdään tapahtumien si-
sällön luomisen, matkailupakettien kokoamisen ja markkinointi- sekä yhteistyöverkostojen osalta. 
Projektin tuloksena syntyy kansainvälisten matkailu- ja kulttuuritapahtumien laatujärjestelmä ja 
toimintamalli, joka vahvistaa tapahtuman järjestämisen ja markkinoinnin osaamista. Sen avulla ke-
hitetään Oulua ja Oulun seutua matkailukeskuksena, sekä luodaan uutta liiketoimintaa tai vahviste-
taan nykyistä. Toimintamalli luo puitteet tapahtumien ja matkailupalvelujen laadukkaaseen ja kus-
tannustehokkaaseen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä mahdollistaa jatkuvan kehittä-
misen. 
 
Projekti: A30241 OMVF-kulttuuriviennin kehittäminen 2007–2010 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Oulun Musiikkivideofestivaalit ry 
Kesto:  1.12.2007–30.11.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 392 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  333 625,00 € 
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Oulun Musiikkivideofestivaalit tähtää hankkeellaan jo olemassa olevien toimintojensa ja uusien 
tapahtumatuotteiden kehittämiseen viennin näkökulmasta, sekä pyrkii edistämään tuoteperheensä 
ympärivuotista tarjontaa niin kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteisiin pyri-
tään kehittämällä festivaalin tarpeisiin vienninedistämisen arvoketju ja toimintamalli sekä edistä-
mällä tiedotusta ja markkinointia, yhdistyksen liiketoimintaosaamista ja immateriaalioikeuksien 
hallintaa. Lisäksi kehitetään festivaalin toimintaa kulttuurimatkailun näkökulmasta. Kulttuurivien-
tiin kohdistuvat toimenpiteet: suomalaisen musiikkivideoarkiston jakelukanavan ja -ketjun kehittä-
minen, festivaaliorganisaation liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen. Kulttuurimatkailuun 
kohdistuvat toimenpiteet: Ilmakitaransoiton SM-kisojen tuotteistaminen, Ilmakitaransoiton MM-
kisojen korkean paikan leirin kehittäminen elämysmatkailun näkökulmasta, festivaalin matkailupa-
kettien kehittäminen. 
 
Projekti: A30245 Tyrnävän meijerialueen kehittäminen; Kivipirtin kirjastotila /  
  Juustolan lukion auditorio 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Tyrnävän kunta 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 332 043,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  199 226,00 € 
 
Hanke on osa meijerialueen laajempaa kehittämiskokonaisuutta, jossa kolmeen eri osahankkeeseen 
jaettujen investointikohteiden suunnittelulla ja toteuttamisella pyritään parantamaan aluetta kunnan 
palvelutoiminnan ja yritysten toiminta-alueena sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana vetovoima- 
ja matkailukohteena. Tässä osahankkeessa muutetaan osa meijerialueesta sijaitsevan Kivipirtin ti-
loista Myllykirjaston lukusaliksi ja osa Juustolasta lukion auditorioksi. Tuloksena saadaan entiselle 
Meijerin alueelle kulttuuri-, tieto-, yritys- ja koulutuskeskus, joka palvelee Tyrnävän kunnan ja osit-
tain koko Oulun seudun asukkaita ja yrityksiä. 
 
Projekti: A30463 Plassi – Kalajoen vanha kaupunki 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kalajoen kaupunki 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 330 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  201 070,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi Kalajoen ja sen vanhan kaupungin, Plassin, kulttuuripe-
rintöä ja monipuolistaa alueen kulttuurimatkailutarjontaa ja -palveluita. Hankkeessa kehitetään Ka-
lajoen ja Plassin vetovoimaisuutta ja toimivuutta alueen asukkaiden, matkailijoiden ja kulttuuritoi-
mijoiden kohtaamispaikkana. Hankkeessa tallennetaan Kalajoen rannikkokulttuuriperinnettä muse-
oihin ja käyntikohteisiin sekä Kalajoen kaupungin kirjastoon. Hankkeessa Plassin alueen käyntikoh-
teita ja museoita kehitetään toiminnallisiksi ja aktivoiviksi mm. näyttelytoimintaa kehittämällä. 
Hankkeessa kunnostetaan rakennuksia ja hankintaan esineistöä, aineistoja ja materiaaleja sekä ka-
lustoa kohteisiin. Hankkeen aikana laaditaan markkinointisuunnitelma alueen kulttuurikohteisiin, 
luodaan kulttuurimatkailualueelle graafinen ilme käytettäväksi tiedotukseen ja markkinoinnissa, ja 
toteutetaan sitä hyödyntäen uuttaa tekniikkaa. Hankkeen tuloksena syntyy vetovoimaisia Kalajoen 
ja Plassin kulttuurimatkailun käyntikohteita, museoita ja aineistoja sekä sopimukset niiden ylläpi-
dosta. Hankkeen tuloksena käyntikohteiden ja museoiden näyttelyt ja kokoelmat ovat esitettävässä 
kunnossa sekä aineistot ja materiaalit saadaan julkiseen käyttöön Kalajoen kirjaston kautta.  



104 
 

 
Projekti: A30466 Kulttuuriperintö matkailun voimavaraksi (KULMA) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 
Kesto:  1.5.2008–30.4.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 665 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  557 500,00 € 
 
Tavoitteena on tuotteistaa kohdealueiden kulttuuriperintöä osaksi laajempaa matkailutarjontaa. 
Hankkeen lopputuotteita ovat kulttuuriperinnön tietovaranto, arvokkaiden kohteiden hoito sekä 
opaskirjat, cd-romit, kiertävä näyttely ja kulttuuriperintöä esittelevä luontopolku. Keskeisintä hank-
keessa on kulttuuriperinnön tuotekehittely matkailuyritysten kanssa. Hankkeen vaiheistus on kol-
miportainen: 1) kartoitus, 2) kunnostaminen ja 3) tuotteistaminen. Tuotteistamisvaihe edellyttää 
onnistuakseen kartoitusta ja kunnostusta. Kartoitusvaiheen jälkeen tunnetaan kohdealueiden kult-
tuuriperinnön ominaispiirteet ja erikoisuudet, joita kannattaa tuotteistamisessa korostaa. Kohteiden 
kunnostaminen ja hoito sekä kohdeopastus puolestaan mahdollistavat kohteiden käytön edustaviksi 
ja vetovoimaisiksi tuotteiksi.  
 
Projekti: A30652 Lahti Wellbeing Weeks 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lahden Ahkela 
Kesto:  1.6.2008–31.1.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 205 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  143 850,00 € 
 
Projektin tavoitteena on luoda perusta systeemi-innovaatiolle, joka on uusi toimintamalli erilaisten 
maakunnallisten tapahtumakokonaisuuksien luomiselle. Pilottiprojektin tavoitteena on luoda Lahti 
Wellbeing Weeks -niminen tapahtumakokonaisuus Päijät-Hämeeseen. Tapahtumakokonaisuudessa 
on kymmeniä elämyksellisiä tapahtumia, jotka on suunnattu erityisesti ikääntyvälle väestölle. Pro-
jektin tuloksena on syntynyt Lahti Wellbeing Weeks -tapahtumakokonaisuus, joka on testattu ker-
taalleen ja jonka pysyvälle toiminnalle on luotu edellytykset. Tuloksia hyödyntävät Päijät-Hämeen 
hyvinvointiklusterin toimijat laajasti. 
 
Projekti: A31375 Rauman merimuseon 3. vaihe 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Raumanmeren merimuseosäätiö rs. (Rauman merimuseo) 
Kesto:  1.10.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 34 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  23 800,00 € 
 
Rauman merimuseon 3. vaihe -hankkeen tarkoitus on tehdä museo entistä helpommin lähestyttä-
väksi ja kiinnostavaksi erilaisille kävijäryhmille. Tähän pyritään luomalla museon näyttelyihin uusi 
audiovisuaalinen opastusjärjestelmä, joka parantaa entisestään näyttelyn ymmärrettävyyttä ja kiin-
nostavuutta, sekä lapsille ja koululaisille suunnattu opastusjärjestelmä, jossa hyödynnetään draama-
pedagogista lähestymistapaa. Lisäksi hankitaan näyttelytekniikkaa, jonka avulla voidaan esitellä 
esim. liikkuvan kuvan kokoelmia sekä havainnollistaa merihistoriaan liittyviä tietoja, esim. navi-
gointia ja erilaisten työvälineiden käyttöä. Hankkeen tavoitteena on lisätä seutukunnan asukkaiden 
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ja matkailijoiden tietoisuutta Rauman merellisestä kulttuuriperinnöstä ja parantaa Rauman vetovoi-
maa kulttuurimatkailukohteena Lisäksi se pyrkii lisäämään Rauman merimuseon hyödyntämistä 
seutukunnan koulutusorganisaatioiden kulttuuriperinnön opetuksessa ja parantamaan Rauman me-
rimuseon kokoelmien tiedollista saavutettavuutta ja lisäämään dokumenttikokoelmien tutkimus-
käyttöä. 
 
Projekti: A31105 Perinnesatama kulttuurikohteena 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Perinnelaivayhdistys Ihana ry 
Kesto:  1.12.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 403 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  322 800,00 € 
 
Projektin tavoitteina ovat 1) maakunnan vetovoiman parantaminen tarjoamalla maakunnasta koko-
naan puuttuvan merelliseen perinteeseen liittyvän kulttuurikohteen, 2) kulttuuriperinteen (meripe-
rinteen) toimintaedellytysten parantaminen ja kulttuuriperinteen levittäminen suurelle yleisölle, 
3) elinkeinoelämän (kulttuurimatkailu ja sitä täydentävät palvelut) kehittäminen, 4) kulttuurikohteen 
elvyttäminen, rakentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. Projektin keskeiset toimenpiteet 
ovat perinnesataman rakentaminen kulttuuriperinteen mukaisesti. 
 
Projekti: A30285 Selkämeren rannikon matkailutiehanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 
Kesto:  1.5.2008–31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 170 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  119 000,00 € 
 
Projektin tavoitteena on perustaa Satakunnan rannikkoa myötäilevä matkailutie. Sen avulla on tar-
koitus lisätä Satakunnan maaseutumaisen rannikkoseudun tarjoamia matkailumahdollisuuksia, pa-
rantaa kuntien vetovoimaisuutta, lisätä maaseudun elinvoimaa luomalla mahdollisuuksia matkai-
luyrittäjyyteen, tiivistää alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, lisätä alueen kulttuuriperinnön tun-
temusta, tukea tulevan Selkämeren kansallispuiston hallittua matkailua sekä monipuolistaa ja lisätä 
matkailuyrittäjien asiakasvirtaa. Tulevan Selkämeren kansallispuiston läheisyydessä kulkevat kes-
kiaikaisen rantatien reitit selvitetään ja suunnitellaan niin, että ne toimivat maaseutumaisen rannik-
koseutumme merellisen kulttuuri-, luonto- ja maisemamatkailun kokoavina vetovoimatekijöinä. 
Hankkeessa tuotetut reitit ja palvelut sekä niihin liittyvä visuaalinen materiaali suunnitellaan valta-
kunnalliseen levitykseen, ja alueen matkailuyrittäjät ovat mukana materiaalin suunnittelussa. Pro-
jektin avulla tuetaan myös jo olemassa olevia yrityksiä ja palveluntarjoajia. 
 
Projekti: A30417 Purjelaiva kulttuurikohteena 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Perinnelaivayhdistys Ihana ry 
Kesto:  1.7.2008–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 381 438,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  261 750,00 € 
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Projektin tavoitteet kohdealueella ovat maakunnan vetovoiman parantaminen, kulttuurin (meripe-
rinne) toimintaedellytysten parantaminen ja kulttuurin levittäminen suurella yleisölle, elinkeinoelä-
män (kulttuurimatkailu ja sitä täydentävät palvelut) kehittäminen, toimivan kulttuuriverkoston ra-
kentaminen, kulttuuriperinteen elvyttäminen ja dokumentointi ja kulttuurikohteen syntyminen (pur-
jelaiva). Toimenpiteitä ovat 1. purjelaivan varustaminen kulttuuriperinteen mukaisesti, 
2. kulttuuriperinteen dokumentointi valokuvin ja niiden esittäminen yleisölle, 3. laivan varustami-
seen liittyvät työnäytökset ja muut toiminnalliset tilaisuudet yleisölle, 4. yhteistyöverkoston raken-
taminen ja sen toiminnan toteuttaminen ja 5. toiminnasta tiedottaminen tiedotusvälineille ja suuren 
yleisön mielenkiinnon herättämien ja ylläpitäminen. 
 
Projekti: A30030 Satakunnan ympäristökoulu – Kulttuuriympäristö koulutuksessa ja 
  kasvatuksessa 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun yliopisto/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 
Kesto:  1.1.2008–31.10.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 301 300,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  210 910,00 € 
 
Hankkeelle on asetettu kolme avaintavoitetta: Oppimisympäristöjen kehittäminen, kansalaistoiminta 
ja kulttuurimatkailu sekä akateemisen osaamisalueen kehittäminen. Menetelmällisesti tavoitteita 
toteutetaan tietoa tuottamalla ja jakamalla, kouluttamalla ja oppimisympäristöjä laajentamalla. Ta-
voitetta palvelevia toimenpiteitä ovat mm. opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutus, kulttuuriym-
päristöjä eri teemoilla käsittelevien opetuspakettien tuottaminen ja arviointi asiantuntijaryhmän 
kanssa, oppimateriaalien tuottaminen, kulttuurikorttimallin testaaminen, verkostotyö sekä koululais- 
ja yleisötapahtumat satakuntalaisissa kulttuuriympäristökohteissa tai erilaisten teemapäivien yhtey-
dessä. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa ympäristökasvatuksen asemaa kulttuuriympäristö-
tutkimuksentuloksia soveltavana toimintana ja myöhemmin mahdollisesti akateemisena oppiainee-
na.  
 
Projekti: A30073 Leineperin ruukin kunnostus 2008–2009 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ulvilan kaupunki 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 374 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  187 000,00 € 
 
Ulvilan Leineperin ruukki on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, joka sijaitsee keskellä 
250 asukkaan elävää kyläyhteisöä, ja jossa vierailee runsaat 30 000 matkailijaa vuosittain. Projektin 
toimista hyötyvät alueen nykyiset ja tulevat yrittäjät, kylän asukkaat, matkailijat ja seudun matkai-
luverkosto. Projektin tavoitteena on säilyttää valtakunnallisesti arvokkaan Ulvilan Leineperin ruuk-
kialueen rakennusperintö tuleville polville, parantaa kulttuurimatkailun, pien- ja käsiteollisen yritys-
toiminnan sekä näyttely- ja museotoiminnan edellytyksiä alueella osana Satakuntalaista teollisuus-
perintö- ja maaseutumatkailua sekä lisätä alueen, seudun ja samalla Satakunnan vetovoimaisuutta 
matkailu-, asuin- ja yritysympäristönä. Tavoitteisiin pyritään muun muassa kunnostamalla raken-
nuksia ja tiloja vastaanotto-, info- ja näyttelytoimintaa varten ympärivuotiseen käyttöön. Projektin 
tuloksena ruukkialueen vetovoimaisuus paranee merkittävästi yrityksille, matkailijoille ja paikalli-
sille asukkaille. 
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Projekti: A31246 Leineperin ruukin kunnostus, jatkohanke 2010 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Ulvilan kaupunki 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 133 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  66 900,00 € 
 
Projektin tavoitteena on jatkaa Leineperin ruukin kunnostus 2008–2009 -hankkeen toimia ruukki-
alueella, säilyttää valtakunnallisesti arvokkaan Ulvilan Leineperin ruukkialueen rakennusperintö 
tuleville polville, parantaa kulttuurimatkailun, pien- ja käsiteollisen yritystoiminnan sekä näyttely- 
ja museotoiminnan edellytyksiä alueella osana Satakuntalaista teollisuusperintö- ja maaseutumat-
kailua, lisätä alueen, seudun ja samalla Satakunnan vetovoimaisuutta matkailu-, asuin- ja yritysym-
päristönä, lisätä ruukkialueen matkailijoiden ja kyläläisten turvallisuutta ja parantaa ympäristötietoi-
suutta ruukki- ja kulttuuriympäristöstä. 
 
Projekti: A31155 Turun saaristo – Kotimaan Helmi 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja:  Länsi-Turunmaan kaupunki 
Kesto:  1.12.2009–31.5.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 82 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  57 400,00 € 
 
Turun Saaristo kantaa vuoden 2010 Matkamessujen yhteydessä Kotimaan Helmi -titteliä. Kotimaan 
Helmeksi valitaan alue, kaupunki tai kunta, joka erottuu joukosta ja tukee kunkin vuoden messu-
teemaa. Matkamessujen teemana on vuonna 2010 Matkailu kulttuurien säilyttäjänä. 
 
Koska taloudellinen tilanne suosii nyt lähimatkailua, myös kotimainen kulttuuri kiinnostaa. Koti-
maan Helmeksi 2010 valikoitui Turun Saaristo, koska Seudun värikäs historia ja kulttuuri tarjoavat 
mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Jotta alueen matkailuelinkeino osaisi hyödyntää Kotimaan 
Helmi -titteliä mahdollisimman hyvin alueen markkinoinnissa, tarvitaan erillinen kehittämishanke 
toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Turku Touringin kanssa Turun Saariston Matka 2010 -
messuosastoa.  
 
Projekti: A31006 Produktutveckling av kulturprodukter i Skärgården 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen tot euttaja: Väståbolands stad 
Kesto:  1.10.2009–31.7.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 22 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  18 700,00 € 
 
Tavoitteena on kehittää ja työstää kulttuurista tai kaupallista ideaa/ongelmaa konkreettiseksi kult-
tuuripalveluksi tai kulttuurituotteeksi, ja paketoida se tuotekokonaisuudeksi markkinointia varten. 
Talven aikana jokainen yritys tuottaa projektisuunnitelman, jotka prosessin avulla tuotteistetaan 
käytännön kulttuurituotteiksi, ja jotka ottavat huomioon yhteiskunnallisesti kestävän kulttuurisen, 
sosiaalisen ja ekologisen kehityksen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on kehittää yrityksen henkilös-
tön kulttuurituotteistamisen osaamista laadukkaiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Hankkeen myötä koh-
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dennetaan markkinointia ja paketoidaan tuotteita erilaisia matkailijoita varten. Verkostoitumismah-
dollisuus luo perustan alueen yrittäjien yhteistyölle 
 
Projekti: A31157 Fortuna-korttelin kehittämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun Seudun Kehittämiskeskus 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 713 320,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  499 324,00 € 
 
Fortuna-korttelin kehittämishankkeen kautta Turun kaupunki haluaa elävöittää Turun keskustaa ja 
tarjota sekä asukkaille että matkailijoille mahdollisuuden viihtyä, viettää vapaa-aikaa, tehdä ostok-
sia ja tutustua erilaiseen kulttuuritarjontaan helposti ja elämyksien kautta. Kortteliin suunniteltu 
kauppakeskus tarjoaa näyteikkunan nimekkäisiin kansainvälisiin, suomalaisiin ja erityisesti Turun 
seudun käsityön ja designin alan yrityksiin, tuotteisiin ja palveluihin.  
 
Fortuna-korttelin kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kehittämissuunnitelma ko-
ko korttelin tulevaisuuden kehittämisestä. Näiden kahden vuoden jälkeen hankkeen tuloksena ovat 
valmis kehittämissuunnitelma, rakennusten korjaussuunnitelmat sekä kauppakeskuksen liiketoimin-
tamalli. 
 
Projekti: A31265 Rörliga bilder - från Kimitoön 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kimitoöns kommun 
Kesto:  1.5.2010–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 55 300,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  47 000,00 € 
 
Kimitoöns kommun skall tillsammans med sina turismföretagare starta upp ett projekt som produ-
cerar reklamvideor för företagen, aptitretande stämnings- och informationsvideon att användas på 
företagens och organisationernas hemsidor, på mässor, vid infopunkter och olika tillställningar. Det-
ta material skall sedan sammanställas för att kunna visas samt användas i större sammanhang och 
givetvis även användas och distribueras som en elektronisk broschyr. Kreativa människor skall hitta 
den röda tråden och på rätt sätt plocka fram öns identitet och styrkor. Arbetet skall utföras av pro-
fessionellt folk och för arbetet bör användas högresolutions utrustning av broadcast standard. Ljus-
utrustning och utrustning för editering bör följa samma normer. Projektet skall producera professio-
nella filmsnuttar i videoformat som skall befrämja marknads-föringen av öns företag som är verk-
samma inom turismen. 
 
Projekti: A30146 Maaseudun kulttuurista vetovoimaa matkailuun 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ry 
Kesto:  1.6.2008–31.7.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 230 604,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  161 423,00 € 
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Hankkeen tavoitteena on kehittää Vihreän Kolmion matkailuelinkeinoa sen matkailustrategiassa 
määritellyn vision mukaiseksi: alue on kotimaassa tunnettu, helposti saavutettava maaseutu-, luon-
to- ja erikoismatkailukohde, jonka tuotteet ovat helposti ostettavissa. Hankkeessa keskitytään erityi-
sesti monipuoliseen kulttuuri- ja luontomatkailuun yhdistäen käsityö- ja taideyrittäjät tiiviimmin 
matkailuun. Alueen tunnettuutta halutaan myös nostaa kehittämällä sen tapahtumista Tapahtumien 
ketju. Kehitetään myös markkinointia ja myyntimahdollisuuksia. Tuloksena saamme uusia mielen-
kiintoisia kulttuuriin ja luontoon liittyviä ryhmäretkiä, Technical visit- ja TYHY-tuotteita. Matkai-
luoppaat ovat saaneet uutta materiaalia ja alueen mielenkiintoisimmat tapahtumat on koottu Tapah-
tumien ketjuksi. Lisäsi on koottu kuvapankki ja ryhmäretkien myyntiin on löydetty ratkaisu.  
 
Projekti: A30745 Ihmiselle parempi keskusta 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki,  
Kesto:  2.1.2009–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 3 500 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 750 000,00 € 
 
Hankkeessa Turun kaupunkikeskustaa kehitetään sekä toimintojen kehittämisen kautta että inves-
tointien avulla. Keskeisimmät investointitarpeet keskustan vetovoiman ja kehittymisen kannalta 
ovat viihtyisyyden parantaminen ja keskustan kävelyalueiden laajentuminen Aurajoen suuntaan 
kulttuurikorttelien eli kirjastokorttelin ja Vanhan Suurtorin alueille. Kulttuurikeskuksen saaminen 
eläväksi edellyttää ihmisten luontevia kulkureittejä näille alueille.  
 
Aurajoen yli rakennettava uusi kevyenliikenteen silta ohjaa ihmiset kulttuurikorttelien sisälle. Tämä 
luo edellytykset myös palvelutoiminnalle, syntyy gallerioita, putiikkeja, kahviloita ja tapahtumia. 
 
Myös kulttuurikorttelien rakennusten julkisivukorjaukset sekä korttelien välisten yhteyksien paran-
taminen ovat välttämättömiä viihtyisän kaupunkiympäristön saavuttamiseksi.  
 
Arkeologisten kaivauksien toteuttaminen voi tukea keskustan toiminnallisuutta ja kiinnostusta kul-
kea keskustassa kävellen.  
 
Projekti: A30187 Ihmiselle parempi keskusta 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunki,  
Kesto:  15.5.2008–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus: 1 500 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 050 000,00 € 
 
Laaditaan myöhemmin, kun projektin sisältö ja laajuus on hyväksytty. Osahankkeet ilmoitetaan 
valtakunnalliseen hankeluetteloon. 
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Kulttuurin hyvinvointihankkeet (EAKR) 
 
Projekti:  A31160 Made in Lapland 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Rovalan Setlementti ry 
Kesto:  1.11.2009–31.3.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 176 687,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  141 350,00 € 
 
Made in Laplandissa Lapissa asuvat nuoret tuottavat teoksia itselleen tärkeistä teemoista valokuvi-
en, tekstien, teatterin ja elokuvan keinoin Internetiin. Teemoja ovat mm. lappilaiset trendit ja ilmiöt, 
nuorten arki, työllistyminen ja unelmat sekä niiden asioiden esille tuominen, mitkä nuorelle ovat 
tänä päivänä tärkeitä. Keinoina teemojen työstämiseen käytetään soveltavan teatterin menetelmiä. 
Teemoja työstämällä, soveltavan teatterin keinoja käyttämällä ja yhdistämällä eri nuoria ja organi-
saatioita kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla parannetaan yhteistyöverkostojen yhteisölli-
syyttä ja vuorovaikutteisuutta sekä nuorten hyvinvointia ja suhtautumista toimintaympäristöön. Pro-
jektin päätavoitteena on tuoda Lapissa asuvien nuorten elämää esille uusista näkökulmista sekä uu-
silla menetelmillä ja sosiaalisen median välineillä. Projektissa nuori oppii tekemään hyvää elämää 
arvostavaa mediaa sekä parantamaan omaa mediakirjoitus- ja esiintymistaitoaan.  
 
Projekti: A31376 Opiskelijatalon toiminnan käynnistäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin kaupunki 
Kesto:  1.6.2010–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus: 80 000,00 € 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 50 000,00 € 
 
Pori on kehittyvä opiskelijakaupunki. Opiskelijatalo on Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry:n, Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMMAKOn ja Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Porin yksikön oppilasyhdistys Podia ry:n yhteishanke. Yhdistykset ovat yhdessä perustaneet Porin 
opiskelijatalo ry:n hallinnoimaan talon toimintaa. Opiskelijatalo tarjoaa yhteisen kohtaamispaikan 
10 000 Porin alueen korkeakouluopiskelijalle. Se on kaikkien korkeakouluopiskelijoiden yhteinen 
olohuone. Yhteinen tila edistää korkeakouluopiskelijoiden verkostoitumista. Opiskelijatalo on opis-
kelijakaupungin imagon kehittämisen kannalta tärkeä hanke. Opiskelijatalo edistää opiskelijakult-
tuuria, sen näkyvyyttä ja monipuolisuutta, sekä porilaisen opiskelijaidentiteetin syntymistä. Ammat-
tikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteishanke on ainutlaatuinen ja edistyksellinen. 
 
Projekti: A30281 Etnisen Yhdenvertaisuuden Edistäminen Satakunnassa 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin kaupungin kulttuuritoimi 
Kesto:   1.1.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 65 400,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  32 700,00 € 
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Projektin päätavoitteena on mamu-tarpeisiin vastaaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta 
maahanmuuttajan kotoutuminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan helpottuisi. Tavoitteina on myös 
palvelurakenteiden tehostamista ja alueellisen hyvinvoinnin edistämistä. 
 
Projektin toimenpiteet ovat muun muassa monipuolinen asiakasneuvonta (maahanmuuttajan tuke-
minen sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan), asioimistulkkausapua, tiedotusta, valistustyötä 
eri kulttuureista ja maahanmuuttajista ennakkoluulojen ja asenteiden lieventämisessä eri yhteisössä, 
poikkihallinnollinen yhteistyö mamu-asioissa, henkilöstökoulutuksia yhteistyönä muiden organisaa-
tioiden kanssa ja kulttuuritulkkina toimiminen maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä. 
 
Projekti: A30290 Kulttuurisilta – Osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun 
  palvelutuotannossa 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Uudenmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Kesto:  1.8.2008–31.7.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 544 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  399 841,00 € 
 
Kulttuurisilta-projektin tarkoituksena on kehittää sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti pääkau-
punkiseudun ikäihmisten, maahanmuuttajien sekä tiettyjen lapsi- ja nuorisoryhmien kulttuuripalve-
luja. Nämä ryhmät jäävät nyt helposti kulttuuripalveluiden katvealueelle. Tavoitteena on saada tie-
toa erityisryhmille suunnattujen kulttuuripalvelujen järjestämisestä, kerätä ja luoda hyviä käytäntei-
tä erityisryhmien tavoittamiseen ja heille suunnattuun kulttuuritoimintaan, rakentaa pääkaupunki-
seudun kulttuuripalveluiden kenttää integroiva toimintamalli ja jalkauttaa kehitetty toimintamalli ja 
hyviä käytänteitä sekä kaupunkien kulttuuriyksiköiden että Metropolia Ammattikorkeakoulun kult-
tuurialan toimintaan. Projekti auttaa pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluja tuottavia organisaatioita, 
yrityksiä ja yhteisöjä sekä kulttuurin ammattilaisia tavoittamaan ja työskentelemään erityisryhmien 
kanssa. Välillisesti projektista hyötyvät myös ikäihmisten, maahanmuuttajien sekä lasten ja nuorten 
kanssa työskentelevät tahot.  
 
Projekti: A31110 Kansalaisnavigointia metropolissa 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Uudenmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu OY 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 511 560,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  399 017,00 € 
 
Kansalaisnavigointia metropolissa on innovatiivinen, monialainen hanke, jonka keskeisenä tavoit-
teena on kehittää toiminnallisia, osallistavia draamatyöskentelyyn perustuvia menetelmiä työkaluik-
si aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja pääkaupunkiseudun kaupunkiympäristön elinvoimaisuu-
den, elävän kaupunkikulttuurin edistämisen ja yhteisöllisyyden, osallisuuden, asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksien, sosiaalisen koheesion sekä kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen. Työmenetelmi-
en vaikuttavuus perustuu niiden osallistavuuteen ja kokemuksellisuuteen. Pääkaupunkiseudun toi-
mijat saavat hankkeen tuloksena käyttöönsä Kansalaisnavigointi-toimintamallin. Uutta toimintamal-
lissa ovat siinä käytettävät soveltavan draaman metodit, joiden avulla asukkaiden näkemykset, 
osaaminen ja tietotaito saadaan aikaisempaa monipuolisemmin ja syvällisemmin pääkaupunkiseu-
dulla kaupunkikehityksen parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön.  
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Projekti: A30103 Saariston Kokousmatkailu (SAKO) 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Länsi-Turunmaan kaupunki - Kehittämisosasto - Matkailuosasto 
Kesto:  1.2.2008–31.3.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus: 114 666,00 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  80 267,00 
 
Hankkeen tavoitteena on Turunmaan saaristossa sijaisevien kokousmatkailukohteiden käyttöasteen 
ja tunnettuuden lisääminen, ympärivuotisen toiminnan edistäminen ja työllistymismahdollisuuksien 
luominen. Toimenpiteinä hanke aluksi selvittää kokousmatkailupalvelujen tarjoajat sekä näiden 
palvelutarjonta, kapasiteetti, konsepti ja kehittämistarpeet. Kartoituksen perusteella valmistetaan 
sekä painettu että sähköinen markkinointimateriaali, jonka avulla kohteita tullaan markkinoimaan 
hankkeen toimesta yksityisille ja julkisille toimijoille. Hanke tulee toimimaan yhteistyössä Turku 
Touringin vastaavien palvelujen ja Turku 2011-hankkeen kanssa. Hankkeen tuloksena palvelut ovat 
jatkossa paremmin käyttäjien tiedossa, niiden käyttöaste nousee ja niillä on paremmat edellytykset 
ympärivuotiseen toimintaan. 
 
Projekti: A30517 SkärgårdsTV 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Region Åboland rf 
Kesto:  1.10.2008–30.9.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 473 140,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  326 467,00 € 
 
Projektets målsättning är att pilotera och utveckla webbaserade tv-sändningar (IPTV) i Åbolands 
skärgård, med utnyttjande av både det fasta stomnätet och det trådlösa WiMAX-nätet. Målet är ut-
veckla skärgårdens möjligheter att kommunicera lokalt och globalt via IPTV. Med IPTV menar 
man via Internet förmedlade tv-sändningar, som i allmänhet ses via dator. Televisionssändningar 
via Internet ger tekniskt sett mycket goda möjligheter att fungera lokalt utan stora investeringar. 
Målet är slutligen att främja den lokala medborgarjournalistiken och ge invånarna i skärgården möj-
lighet att producera egna tv-program, och på detta sätt stärka den lokala kulturen. 
 
Projekti: A30144 Yhtälö 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen toteuttaja:  Osuuskunta Kiisa 
Kesto:   1.12.2007–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 168 160,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  100 896,00 € 
 
Yhtälö-hanke kehittää edelleen ohjelmakautena 2000–2006 mallinnettua yhteisöhanketoimintaa, 
jolla avataan pienille paikallisille toimijoille mahdollisuus hakea EU-rahoitusta ohjelmakauden ta-
voitteiden mukaiseen toimintaan. Yhtälön koordinaation kautta yksinkertaistetaan rahoituksen ha-
kuprosessia ja tuetaan hankehakijoita koko hakuprosessin ajan. Tavoitteena on saada vuosittain ra-
hoitus noin kymmenen pienhankkeen toteuttamiseksi. Pienhankkeilla parannetaan asumis- ja kult-
tuuriympäristöä, lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistetaan aktiivista kansalais-
yhteiskuntaa. 
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Yleiset kulttuurihankkeet (EAKR) 
 
 
Projekti: A31058 Kulturmiljöprogram för Närpes 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Närpes stad 
Kesto:  1.10.2009–31.3.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 120 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  96 000,00 € 
 
Kulturmiljön är en helhet som bildas av den byggda miljön, kulturlandskapet och fornlämningar. 
Information om den byggda miljön i Närpes behöver komplettering för att kunna beskriva och pre-
sentera kulturmiljöers särdrag. Ett kulturmiljöprogram ger information och riktlinjer om de viktigas-
te särdragen i miljön och om vården och utnyttjandet av dessa. Riktlinjerna dras upp i samverkan 
mellan invånare, samfund, myndigheter, instanser i näringslivet och miljövårdsexperter. Program-
met sammanställer kunskap och förklarar hur våra dagars miljö har utvecklats. Det ger handledning 
i hur objekten ska vårdas, erbjuder bakgrundsinformation för myndigheterna för beslutsfattande och 
fungerar som ett verktyg för växelverkan. Programmet fungerar som ett verktyg för hantering av de 
förändringar som sker i miljön. Projektets syfte är att dela ut information om kulturmiljöer och pub-
licera ett kulturmiljöprogram för Närpes stad som ger riktlinjer om de viktigaste särdragen i miljön 
och om vården och utnyttjadet av dessa. Riktlinjerna dras upp i samverkan mellan invånare, sam-
fund, myndigheter, instanser i näringslivet och miljövårdsexperter. 
 
Projekti: A30949 Arkkitehtuurin tutkimus- ja kehittämishanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 
Kesto:  1.9.2009–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 485 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  150 000,00 € 
 
Hanke on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallinnoima Epanet-verkoston tutkimushan-
ke, joka toteutetaan yhteistyössä alueella toimivien arkkitehtuurin, kaupunki- ja rakennussuunnitte-
lun sekä rakentamisen alan toimijoiden, Tampereen teknillisen yliopiston, kehittäjäorganisaatioiden 
ja kuntien kanssa. Sisällöllisesti hankkeen kohteena on erityisesti modernin arkkitehtuurin yhteen-
sovittaminen korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamisen sekä kaupunki- ja aluesuunnittelun vaatimuk-
siin. Erityisproblematiikkana on kansainvälisen arkkitehtuurin modernismin ja paikallisten erityis-
piirteiden yhteensovittamisen problematiikka ja sen tutkimus. Hankkeella on vahva kytkentä Alvar 
Aallon arkkitehtuuriin ja yleiseen modernismin korjaus- ja täydennysrakentamiseen. 
 
Projekti: A30493 Tali-Ihantala -tieto- ja näyttelykeskus, suunnitteluvaihe 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Etelä-Karjalan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lappeenrannan kaupunki 
Kesto:  25.2.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 367 600,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  183 800,00 € 
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Jatkosodan ratkaisevin torjuntavoitto kesällä 1944 Tali-Ihantala -asemassa johti Suomen irtautumi-
seen sodasta ja rauhaan. Siksi Lappeenrannan kaupunki on valmistellut hanke-esisuunnitelman kan-
sallisen Tali-Ihantala -keskuksen toteuttamiseksi Lappeenrannan Linnoitukseen. Näyttelykeskus 
toteutetaan virtuaali- ja vuorovaikutteista multimediateknologiaa käyttäen ja osin perinteisin kei-
noin. Nyt haettava Tali-Ihantala -keskuksen suunnitteluvaihe - projektisuunnitelma sisältää seuraa-
vat tehtävät: 1) visiotyö, 2) kansalaisvaltuuskunnan perustaminen, 3) hallintoyhdistyksen/-säätiön 
perustaminen ja rekisteröinti, 4) käsikirjoitus- ja sisältötyö, 5) arkkitehtuurikilpailu, 6) multime-
diatekniikan kartoitus ja valinta, 7) digitaali-osaamiskeskushankkeen valmistelu ja hakeminen ja 8) 
Tali-Ihantala -keskuksen markkinointi ja viestintä mm. verkkosivut ja seminaarit. Tali-Ihantala -
keskus on kansallinen hanke, joka tuo tietoja alueista, tapahtumista ja ihmiskohtaloista Venäjällä 
sijaitsevista Suomen vuosien 1939–45 sotien taistelupaikoista. Kokonaisuus on moniääninen, ja se 
ottaa huomioon venäläisen ja saksalaisen näkökulman 
 
Projekti: A30250 Haapakosken ruukin alueen saneeraushanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pieksämäen kaupunki 
Kesto:  1.7.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 178 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  84 893,00 € 
 
Projektin tavoitteena on saneerata ruukin tehtaan rakennukset ja sitä ympäröivän ruukkikylän asuin-
rakennukset, piharakennukset ja pihaympäristöt. Projektin tuloksena ruukkikylän kulttuurihistorial-
lisesti arvokas alue säilyy asuinkelpoisena ja alueena toimiva tehdasmiljöö toimintakuntoisena. Sa-
malla voidaan turvata paremmin tehtaan työpaikat – jopa lisätä niitä – ja kehittää alueen vetovoi-
maisuutta matkailukohteena. Projekti kohentaa oivallisesti alueen fyysistä ilmiasua, lisää asukas-
viihtyvyyttä ja parantaa asukasidentiteettiä. Projekti parantaa entisestään Pieksämäen imagoa ra-
kennusperinteen vaalijana (vrt. v. 2007 päättynyt Funkis -hanke). Hanke myös lisää ruukkikylän 
alueen mahdollisuuksia ja tunnettuutta matkailukohteena. 
 
Projekti: A30441 Suvorovin tykkivene 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon ELY 
Hankkeen toteuttaja: Sulkavan kunta 
Kesto:  1.10.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 320 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  144 000,00 € 
 
Rakennetaan kenraali Suvorovin aikainen eli 1700-luvun lopun tykkijollan replika. Se toteutetaan 
Venäjältä Pietarin merisotalaivaston arkistosta saatavien piirustusten ja asiakirjojen mukaisesti. Ra-
kentamisessa noudatetaan soveltuvin osin vanhoja työtapoja. Yhteistyökumppanina toimii Museovi-
rasto, joka on entistänyt Telakanavan Sulkavalla. Telakanava on yksi nk. Suvorovin kanavista. Ty-
kin hankkiminen ei kuulu tähän hankkeeseen. 
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Projekti: A30283 Wahren-keskus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Forssan kaupunki 
Kesto:  1.11.2007–30.6.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 343 437,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  233 537,00 € 
 
Internet on merkittävä Wahren-keskuksen tiedotuskanava. Internetiä hyödynnetään myös myynnis-
sä ja markkinoinnissa. Tilavaraukset on tehtävissä myös netissä. Yhteistyössä HAMK Forssan yksi-
kön kanssa avataan kehräämöalueelle avoin Internet-verkko. Avoimella palvelulla pyritään lisää-
mään asukkaiden aktiivisuutta ja osallistumista. 
 
Projekti: A30014 Haminan Työväentalon restaurointi ja laajennus 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen tot euttaja: Haminan Työväenyhdistys ry. 
Kesto:  31.1.2007–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 050 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  400 000,00 € 
 
Haminan Työväentalon restauroinnin, peruskorjauksen ja laajennuksen tavoite on kaksiosainen; 
projektissa restauroidaan, konservoidaan ja säilytetään kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus 
mahdollisimman autenttisen historiallisen ilmapiirin luomiseksi. Hankkeeseen liittyvissä muissa 
projekteissa luodaan nykyaikaiselle ja nykyvaatimuksia täyttävälle toiminnalle kilpailukykyiset 
edellytykset ja puitteet. Liikunta- ja kuulorajoitteisten toimintoja palvellaan käyttöjärjestelmillä, 
joita ovat mm inva-hissi, inva-wc ja induktiosilmukka. Toteutettava hybridi-ilmanvaihtojärjestelmä 
on valtakunnallisestikin mielenkiintoinen pilottihanke. Haminan Työväentalon restaurointi toimii 
myös Suomen rakennusperinnön vaalimisen esimerkkinä. Tämä kulttuuriteko palvelee myös tulevi-
en vuosikymmenten Suomen historiaan liittyvää tutkimustyötä. 
 
Projekti: A30735 Keisarin Aseman keisarillisen huoneiston entisöiminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Lappeenrannan kaupunki 
Kesto:  9.12.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 300 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  105 000,00 € 
 
Hankkeessa konservoidaan ja saneerataan kulttuurihistoriallisesti arvokas keisarillinen huoneisto 
Keisarin Asema (1885). Lappeenrannan kaupunki hallitsee asemarakennuksen keisarillista huoneis-
toa, joka rakennettiin elokuussa 1885 tapahtunutta keisari Aleksanteri III:n suomalaisen sotaväen 
leirillä tapahtunutta Lappeenrannan-vierailua varten. Rakennuksen kuntotutkimuksen yhteydessä 
2005 löytyivät huoneiston 1940-luvulla tehtyjen alaslaskettujen sisäkattojen takaa Viipurin lää-
ninarkkitehti Jac. Ahrenbergin vuonna 1885 suunnittelemat kattomaalaukset. Näin Lappeenranta 
saa yhden uuden Vanhan Suomen (1741–1809) ja Suomen suuriruhtinaskunnan kausien (1809–
1917) matkailukohteen osoituksena kaupungin kehittymisestä Linnoituksen (1790–1803), Saimaan 
soutulaivaston (1788–1807), sotaväen leirin (1817–1913), Saimaan kanavan (1856–62), rautatien 
(1885) ja Suomen Ratsuväkirykmentin (1889–93) rakentamisen myötä. 
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Projekti: A30962 Pyhtään kirkon julkisivujen kunnostus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pyhtään seurakunta 
Kesto:  20.2.2009–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 509 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  170 000,00 € 
 
Pyhtään Pyhän Henrikin kirkon julkisivujen kunnostus. Kirkko on 1460-luvulla rakennettu, yksi 
parhaiten alkuperäisessä rakennusmuodossaan säilynyt keskiaikainen kirkko. Kirkon julkisivujen 
rappauksia uusitaan, korjataan ja kalkkimaalaus uusitaan perinteisiä menetelmiä käyttäen. Korjauk-
sella kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen pitäminen kunnossa myös tuleville sukupolvil-
le mahdollistuu. 
 
Projekti: A30027 Siitolan kartanopuiston entistämisen loppuunsaattaminen 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Imatran kaupunki Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka 
Kesto:  15.3.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 138 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  69 350,00 € 
 
Projektin tavoitteena on saattaa loppuun Siitolan kartanopuiston entistäminen ennalta laaditun 
suunnitelman pohjalta. Loppuunsaattaminen käsittää mm. aluevalaisun, pensasistutusten, niitty- ja 
peltoalueiden, puukujanteen sekä käytävien rakentamis- ja kunnostustyöt. Projektin tuloksena Siito-
lan kartanoalueelle saadaan alueella toimivan kuvataideoppilaitoksen töille valaistu taidepolku, ja 
samalla kunnostettua puisto- ja niittyaluetta asukkaiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. 
Kunnostetut alueet tuovat lisäarvoa entisöidylle päärakennukselle ja ympäristölle, joka projektin 
myötä palautuu 1900-luvun alun puistoarkkitehtuurin mukaiseen ulkoasuun. 
 
Projekti: A30889 Miehistökasarmin saneeraus 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kaakkois-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Kouvolan kaupunki 
Kesto:  1.1.2009–31.3.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 763 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  300 000,00 € 
 
Kouvolan Kasarminmäen historiallinen, lähes 100 vuotta vanha varuskunta-alue rakennuksineen on 
Museoviraston päätöksellä määritelty arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi, ja sen rakennuskanta ko-
konaisuudessaan säilytettäväksi. Alueen rakennuksineen omistaa pääosiltaan Kouvolan kaupunki. 
Kaupungin tavoitteena on säilyttää Kouvolan vanhan kasarmialueen kansallisesti ainutlaatuinen 
miljöö. Tämä voidaan tehdä parhaiten säilyttämällä rakennusten alkuperäinen ilme, ja toisaalta tur-
vaamalla alueen pysyminen toiminnallisesti vireänä ja elävänä. Tämä tavoite on saavutettavissa 
parhaiten, kun aluetta kehitetään sen historiallista ilmettä kunnioittaen erityisesti opetusta, tutkimus-
ta ja tuotekehitystoimintaa palvelevana kampuksena. Hankkeen konkreettisena tuloksena on nyt 
saneerattavan kohteen säilyminen arvonsa mukaisessa asussa pitkälle tulevaisuuteen. 
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Projekti: A30956 Kainuun Osaamiskeskus Aalto esiselvityshanke  
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun ELY 
Hankkeen toteuttaja: Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry. 
Kesto:  1.7.2009–30.4.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 71 340,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  57 072,00 € 
 
Suojelukohteena oleva Kainulan kiinteistö tarvitsee peruskunnostuksen sisä- ja ulkotiloiltaan liikun-
tarajoitteiset huomioiden, hissin, koneet ja laiteet sekä kalusteet. Projekti koostuu Kainulan kiinteis-
tön kunnostamistöiden esivalmisteluista, suunnitteluasiakirjojen laatimisesta, tilaohjelman tekemi-
sestä, arkkitehti-, lvi- ja sähkötyösuunnitelmista sekä töiden kilpailuttamisesta. Tavoitteena on laatia 
yksityiskohtainen selvitys kohteen restaurointiin kustannusarvioineen. 
 
Projekti: A30085 Cultura – Kaakkois-Suomen kulttuuriperintöpalvelut 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Kymenlaakson liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.4.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 171 840,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  120 568,00 € 
 
Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli ja puitteet Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Ky-
miDesign & Business- yhteisön osana toimivalle Kaakkois-Suomen kulttuuriperinnön säilyttäminen 
ja restaurointipalvelut -yksikölle. Yksikön tarkoituksena on työperäisen opetus- ja kehittämistoi-
minnan toteuttaminen uusien toimintamallien ja opetusyhteistyön kautta. Yksikkö tarjoaa puitteet 
Kaakkois-Suomen kulttuuriperinnön ja restauroinnin alan toimijoiden yhteistyölle toteuttamalla 
projekteja ja hankkeita yhteistoiminnassa eri tahojen kanssa. Yksikkö kehittää alan palvelutoimintaa 
ja lisää kulttuuriperinnön tunnettuutta alueella. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto kouluttajien, 
yritysten ja muiden alan toimijoiden välille. Projektissa myös kehitetään koulutusyhteistyötä am-
mattikorkeakoulun, yliopistojen ja II:n asteen kanssa. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan alueel-
lista toimintaa eri toimijoiden välillä tarkoituksena korostaa alueelle ominaista kulttuuriperintöä ja 
sen hyödynnettävyyttä eri muodoissa. 
 
Projekti: A31125 Tiede- ja taidetalon kunnostushanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Lapin ELY 
Hankkeen toteuttaja: Utsjoen kunta 
Kesto:  1.10.2009–30.4.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 102 960,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  72 078,00 € 
 
Kunnostetaan ulkopuolelta kaksi Utsjoen kirkonkylällä sijaitsevaa, 1930-luvulla rakennettua entistä 
kulttuurihistoriallisesti merkittävää koulurakennusta. Toimenpiteiden avulla rakennusten kulttuuri-
historiallinen arvo tulee säilymään. Ulkopuolisen kunnostuksen ohella rakennukset saneerataan 
myös sisäpuolelta eri rahoituksella. Remontin jälkeen rakennuksiin tulee tiede- ja kulttuuritoimin-
taan liittyvää toimintaa. 
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Projekti: A30433 Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hanke 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Lapin ELY 
Hankkeen tot euttaja: Lapin ympäristökeskus 
Kesto:  1.7.2008–30.6.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 496 688,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  496 688,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan päättäjien, virkamiesten ja kuntalaisten kulttuuriympäristö-
tietoutta, ja sitä myötä kasvattaa kulttuuriympäristön säilymisedellytyksiä. Tämä lisää korjausraken-
tamiseen liittyvää koulutusta, työllistymistä ja yritystoimintaa. Tavoitteena on myös löytää keinoja 
tyhjenevien rakennusten uusiokäyttöön ja tukea kulttuurimatkailutoimintaa. Lisäksi tavoitteena on 
lisätä kulttuuriperintöä käsittelevää opetusta Lapin peruskouluissa.  
 
Projektin keskeiset toimenpiteet ovat 6 seutukunnallisen ja 21 kunnan kulttuuriympäristöohjelman 
tuottaminen LKYT-hankkeen inventointiaineiston ja kuntien kanssa yhteistyössä tehtävän työryh-
mätyöskentelyn pohjalta. Ohjelmat kuvaavat seutukunnan tai kunnan rakennuskulttuurin, maiseman 
ja kulttuurimaiseman historiallisia taustoja, ominaispiirteitä ja arvoja. Lisäksi tuotetaan peruskou-
luille suunnattu kulttuuriperinnön Internet-pohjainen opetuspaketti sekä valokuvanäyttelyt Lapin 
seutukuntien kulttuuriympäristöstä. Valokuvanäyttelyissä esitellään seutukunnan kulttuuriympäris-
töä ja sitä voidaan kierrättää alueen kunnissa, mutta myös muissa seutukunnissa ja jopa maakunnan 
ulkopuolella.  
 
Projekti: A30119 Saamelaiskulttuurikeskuksen toteuttamisprojekti 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Saamelaiskäräjät 
Kesto:  1.11.2007–31.3.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 5 150 400,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  5 000 000,00 € 
 
Saamelaiskulttuurikeskus tulee olemaan Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Sen 
tarkoituksena on luoda saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kiel-
tään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa sekä hoitaa ja kehittää kulttuuri-itsehallintoaan ja tukea 
saamelaisten yleisten elinolojen kehitystä. Saamelaiskulttuurikeskuksen käyttäjinä ovat Saamelais-
käräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin kunnan kirjastotoimi, Saamelaisarkisto, Sámi 
Duodji, SámiSoster, ravintola sekä kulttuuripalveluiden käyttäjät ja tuottajat. Kulttuurikeskus palve-
lee välillisesti myös matkailijoita, sillä sen toiminta kohdistuu myös alueen matkailu- ja ohjelma-
palveluyrityksiin. Lisäksi projekti kohdistuu välillisesti myös saamelaisjärjestöihin ja organisaatioi-
hin, sillä se tarjoaa väliaikaisia tiloja heidän käyttöönsä. Kulttuurikeskus parantaa myös olennaisesti 
mahdollisuuksia levittää tietoa saamelaisista alkuperäiskansana. Saamelaiskulttuurikeskus tulee 
olemaan kansallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostava ja vetovoimainen monikulttuurisuuden koh-
taamispaikka.  
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Projekti: A31128 Utsjoen tiede- ja taidetalon käynnistämishanke 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Utsjoen kunta 
Kesto:  1.10.2009–30.9.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 241 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  192 760,00 € 
 
Projektin keskeisinä toimenpiteinä on kunnostaa kulttuurillisesti arvokas 1930-luvulla rakennettu 
koulurakennus toimitilaksi tiede- ja taidetoimijoille sekä kehittää tiloihin sijoittuvien toimijoiden 
yhteistyötä ja paikalliseen kulttuuriin perustuvaa yhdistys- ja yritystoimintaa.  
 
Projekti: A30401 Ylläksen kylien arkkitehtikilpailu 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Kolarin kunta 
Kesto:  1.1.2008–30.6.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 190 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  95 000,00 € 
 
Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylien arkkitehtikilpailulla haetaan ratkaisua rajusti kasvavan matkai-
lun ja paikallisen kulttuurin tarpeiden yhteensovittamiseen kestävällä ja vetovoimaa vahvistavalla 
tavalla. Tavoitteena on luoda mallit Ylläksen kylien kyläkuvan kohentamisesta ja arkkitehtonisesta 
ilmeestä sekä luoda pohjaa rakennustapaohjeistusta varten. Kilpailun tuloksen syntyy rakentamisen 
toteutusmalleja ja havainnepiirroksia kylistä ja niiden yksityiskohdista.  Kilpailua seuraavan jatko-
suunnittelun tuloksen syntyy aineistoa kylien kaavasuunnittelua, rakennustapaohjeiden laatimista, 
rakennusvalvontaa ja rakentamista varten. 
 
Projekti: A30256 Taiteiden Talo, Rovaniemi 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Lapin liitto 
Hankkeen toteuttaja: Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 
Kesto:  5.10.2007–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 6 800 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  3 217 500,00 € 
 
Hankkeen keskeinen toimenpide on Lapinkävijäntiellä sijaitsevan rakennuksen laajentaminen ja 
restauroiminen Rovaniemen taidemuseon ja Lapin kamariorkesterin käyttöön. Tällä turvataan ja 
kehitetään ko. organisaatioiden toimintaedellytykset. Taloon sijoitetaan myös kamarimusiikkisali, 
joka sijoitetaan sisäpihalle uudisrakennuksena. Rakennus on entinen postiautovarikko, ja siten sillä 
on myös historiallinen merkitys kaupungille ja kaupunkikuvalle. 
 
Taiteiden talo, johon sijoittuvat laajennettu Rovaniemen taidemuseo ja Rovaniemen kaupunginor-
kesteri - Lapin kamariorkesteri, luo mahdollisuuden kehittää uudenlaista kulttuurista toimintakon-
septia myös liiketoimintakonseptina. Taiteiden taloa varten kehitetään uusia yhteystyömuotoja elin-
keinoelämän kanssa. Taiteiden talolle kehitetään uusi toimintamalli uusine kulttuurisisältöpalvelui-
neen, joka palvelee myös maakunnallisia tavoitteita ja luo uusia yleisöjä. 
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Projekti: A30368 Bäckmanin talo 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Sastamalan kaupunki / tilakeskus 
Kesto:  1.6.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 609 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  304 500,00 € 
 
Projektissa peruskorjataan ulkopuolelta piha-alueineen kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja asema-
kaavalla suojeltu Bäckmanin talo Marttilankadulla Vammalan ydinkeskustassa. 
 
Projektilla säilytetään arvokas osa kulttuurimaisemaa ja elävöitetään keskustaa sekä mahdollistetaan 
Kirjan keskuksen sijoittuminen Bäckmanin taloon. Hanke täydentää alueen kulttuurillista keskitty-
mää, monipuolistaa tarjontaa ja luo myös toiminnallisia laajentumismahdollisuuksia viereisellä ton-
tilla olevalle Herra Hakkaraisen talolle. 
 
Projekti: A30114  LINNUNNIEMI, työelämän kehittämis- ja palvelukeskus, II vaihe 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.9.2007–30.6.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 239 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  179 625,00 € 
 
Joensuun keskustan läheisyydessä Pyhäselän rannalla sijaitseva Linnunniemen huvila on rakennettu 
vuonna 1887. Huvila sijaitsee maisemallisesti merkittävällä alueella purjehdussataman välittömässä 
läheisyydessä. Huvila ympäristöineen on rakennus- ja yhteiskuntahistoriaa ilmentävä, itäsuomalai-
sessa ympäristössä erittäin harvinainen kokonaisuus. Hankkeen tavoitteena on peruskorjata ja kun-
nostaa Linnunniemen vanha huvila piha-alueineen suojelumääräyksiä noudattaen ja vanhaa raken-
nusperintöä vaalien ympärivuotiseen koulutus- ja kokouskäyttöön työelämän kehittämis- ja palve-
lukeskukseksi. Huvila soveltuu kunnostettuna kokonaisuutena pihaympäristöineen työyhteisöjen 
kehittämisen paikaksi. Kunnostettua huvilaa tullaan tarjoamaan myös muuhun ulkopuoliseen koko-
us- ja juhlakäyttöön sekä kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen.  
 
Projekti: A30970 Kaivosmuseon kehittäminen 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Outokummun kaupunki 
Kesto:  1.3.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 678 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  508 500,00 € 
 
Outokummun Kaivosmuseon päänäyttelytilana toimivan Kaivostuvan peruskorjaus ja museon näyt-
telyiden uudistaminen sekä sisällön että rakenteiden osalta. 
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Projekti: A31050 Kestävä Koli 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, Vaara-Karjalan puistoalue 
Kesto:  1.5.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 149 090,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  1 08 000,00 € 
 
Tavoitteena on pitää perinneympäristö elävänä ja tuoda sinne lisää toiminnallisuutta, säilyttää perin-
teisiä työtapoja ja turvata perinnekulttuurin jatkuvuutta tekemällä itse ja esittelemällä työn tulokset 
perinnepihoissa kuten Ollilassa ja Lakkalassa. Kestävä Koli -hankkeessa uudistetaan kansallispuis-
ton vanhin luontopolku niin rakenteellisesti kuin sisällöllisestikin. Kaskenkierroksen suunnataan 
teemallisesti käsittelemään monimuotoisesti kaskea ja siihen läheisesti nivoutuvaa Kolin kulttuuri-
historiaa. Osana kaskenkierrosta perinnetilojen esittelyä ja alueen polkuverkoston esteettömyyttä 
parannetaan. Kolilla kasketaan edelleenkin, mutta hankevaroin aikaisempaa turvallisemmin palo- ja 
turvallisuuskaluston hankinnan myötä. 
 
Projekti: A30701 Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskus –  
  Arkkitehtuurikilpailu 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Lieksan kunta 
Kesto:   1.9.2008–31.1.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 140 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  98 000,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kolin kansallismaisemaan soveltuvat esteettisesti näyttävät, es-
teettömät ja ekologisesti toteutettavat vaihtoehdot arkkitehtonisista ratkaisuista Kolin kansallispuis-
ton toiminta- ja palvelukeskukselle. Tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan imagoa, jossa maakun-
nan henkiset juuret ovat karjalaisuudessa ja luonnon mystiikassa. Maakunnan ja Kolin imago mer-
kittävänä luontomatkailukohteena paranee ja matkailuelinkeinotoiminta Pohjois-Karjalassa kasvaa. 
Hankkeessa toteutetaan arkkitehtuurikilpailu Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskuksen 
ideasuunnittelusta. Kilpailua varten valitaan palkintolautakunta ja kilpailu toteutetaan kutsukilpai-
luna, josta tiedotetaan aktiivisesti. Hankkeen tuloksena saadaan selvitys, joka sisältää kartoituksen 
mahdollisista arkkitehtonisista ratkaisuista Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskukselle. 
 
Projekti: A30192 Varjakka 2020 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Oulunsalon kunta 
Kesto:  1.1.2008–31.1.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 138 685,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  117 882,00 € 
 
Oulunsalon edustalla oleva Varjakan alue on kulttuurihistoriallisesti sekä teollisuus- ja rakennustai-
teellisesti erittäin arvokas, yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia. 
 
Varjakan saaren alue (Varjakan saari ja Pyydyskari) ja mantereen puoleinen alue muodostavat val-
takunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön. Tavoitteena Varjakka 2020 - hank-
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keessa on kehittää kansallisesti uusi konsepti, jossa yhdistetään historiallinen vanha kulttuurimiljöö, 
kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan matkailu, alueelle sopiva yritystoiminta sekä asuminen. Osana 
asumisen klusteriohjelmaa tarkoitus on kehittää Varjakasta tulevaisuuden asumisen pilottikohde. 
Tavoitteena on luoda aivan uusi ja innovatiivinen, kansainvälisesti vetovoimainen merellinen ympä-
ristö yrityksille, asukkaille ja matkailijoille. 
 
Projekti: A30258 Villa Hannalan miljöö 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 
Kesto:  2.5.2007–30.6.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 182 760,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  182 760,00 € 
 
Projektin tavoitteena on entisöidä J.W. Snellmannin vuonna 1857 rakennuttaman huvilan Villa 
Hannalan piha-alue. Projekti täydentää Villa Hannala -hanketta. Tavoitteena on Villa Hannalan 
miljöön kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen ja alueen houkuttelevuuden lisääminen tutustu-
miskohteena sekä virkistäytymispaikkana. Tavoitteena on myös perehdyttää ihmisiä Oulun histori-
aan laivanvarustus- ja tervaporvarikaupunkina sekä sen ajan Oulun väestön vapaa-ajan viettoon. 
Projekti mahdollistaa jo investointiaikana hankkeessa mukana oleville opiskelijoille ainutkertaisen 
koulutusympäristön, mutta tulee myös tulevaisuudessa olemaan kulttuurihistoriallisesti arvokas ja 
perinteikäs oppimisympäristö sekä kahvila-, kokous- ja -näyttelytila sekä virkistysalue.  
 
Projekti: A30467 Siikalatvan monitoimikulttuuritilan laitteistohankinnat 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 275 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  233 750,00 € 
 
Piippolan ja sen lähialeen väestöpohja huomioiden ei ole mahdollista rakentaa omia tiloja eri kult-
tuuritoimintoja vasten. Niinpä ainoa vaihtoehto on rakentaa sellaiset kulttuuritilat, jossa voi toteut-
taa mahdollisimman monipuolista kulttuuritarjontaa. Siikalatvan alueelta ei löydy yhtään esittävälle 
taiteelle varsinaisesti suunniteltua tilaa. Erityisesti esittävän taiteen sekä elokuva- ja tv-ilmaisun 
valaisuun sopivien tilojen ja laitteiden puute on ilmeinen. Kyseessä on monitoimikulttuuritilan in-
vestointihanke. Tällöin toimenpiteisiin kuuluvat sekä laitteistonhankintojen kilpailuttaminen, osta-
minen ja asentaminen. Kaiken kaikkiaan uusi esiinttävän taiteen tila tässä yhteiskunnallisessa tilan-
teessa, jossa kunnat ovat yhdistymässä, sisältää huomattavan määrän mahdollisuuksia juuri uuden 
suuremman kunnan ihmisten tarpeiden palvelemiselle. Monitoimikulttuuritilasta voidaan rakentaa 
innovatiivinen kohtaamispaikka, jossa PIO:n opiskelijat ja Siikalatvan kuntien ihmiset kohtaavat 
toisensa. 
 
Projekti: A30471 Iin Wanhan Haminan museokorttelin ja Huilingin alueen 
  täydennysrakentaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Iin kunta 
Kesto:  1.4.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 120 000,00 € 
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Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  102 000,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on Iin Haminan miljöön säilyttävällä tavalla rakentaa Huilin-
gin/Museokorttelin alueelle näyttämö, katsomo, myyntikojut, piharakennelmat ja rakenteet erilaisil-
le ympärivuotisille tapahtumille. Hankkeen konkreettisena tuloksena Iin Haminan Museokorttelin, 
Huilingin, Iin kirkon ja Seurakuntatalon keskellä käyttämätön ja hoitamaton peltoalue muutetaan 
esiintymis- ja markkina-alueeksi. Hankkeen vaikutuksesta Iin museokortteli ja Huilingin koko alue 
saa yhtenäisen kulttuuriympäristöä tukevan ilmeen ja Pohjois-Pohjanmaan 1300-luvulta tunnettu 
kauppapaikka saa tapahtumille ja esiintymisille uuden toimintaympäristön. Hankkeen keskeiset 
toimenpiteet ovat: 1) katetun näyttömön rakentaminen, 2) "Käräjäkiviin" perustuvan avokatsomon 
rakentaminen, 3) myyntikojujen rakentaminen, 4) perinneympäristön rakentaminen, 5) aitojen ym. 
rakennelmien rakentaminen, 6) venekatosten siirto ja kunnostus 7) kulkuväylien rakentaminen sekä 
8) puuceen rakentaminen.   
 
Projekti: A30711 Kalle Päätalo  -näyttely- ja arkistotila 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Taivalkosken kunta 
Kesto:  1.1.2009–31.8.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 312 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  250 000,00 € 
 
Taivalkoski on alueellisesti kulttuuritoimintojen kehittäjäkunta. Kunnasta puuttuu kunnollinen "ko-
ti" ko. toiminnan toteuttamiselle. Päätaloinstituutilla ei ole toimivia toimintatiloja, ja pitkään vireillä 
ollut Päätalonäyttely/-arkisto on tilakysymyksen osalta ratkaisematta. Lisäksi Taivalkoski on voi-
makkaasti kehittämässä kulttuurimatkailua ja erilaisia kohteiden ym. dokumentointeja on käynnissä. 
Kunnan nykyisen kirjaston viereisiin tiloihin ja osin kirjastoon saneerataan Kalle Päätalo -näyttely- 
ja arkistotilakokonaisuus. Kalle Päätalon esineistön ja arkistojen lisäksi keskus muodostaa kulttuuri-
infokeskuksen, jossa voi tutustua paikalliseen historiaan kotiseutukokoelman , digitoitujen aineisto-
jen ja multimediaesitysten muodossa. Opetus- ja kulttuurikeskukseen rakennetaan Päätalo-
instituutilta puuttuva tutkimustila arkistolle, jota voidaan käyttää myös Iijokivarren kulttuuri ja 
luonto mediaan -hankkeessa kerätyn alueellisen digitaalisen kulttuuri- ja perinneaineistojen käsitte-
lemiseen ja tuotteistamiseen sekä aineiston rajattuun yleisökäyttöön. 
 
Projekti: A30822 Iin Vanhan Haminan kulttuuriympäristön turvaaminen ja 
  kehittäminen 
Rahasto :  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Iin kunta 
Kesto:  1.1.2009–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 571 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  428 625,00 € 
 
Iin Hamina on vanha kauppapaikka, johon on vuosisatojen kuluessa muodostunut hyvin tiivis ja 
erikoinen rakennettu ympäristö. Ympäristö on 1990-luvun alussa vahvistetulla asemakaavalla suo-
jeltu, mutta pelkkä kaavallinen suojelu ei turvaa alueen säilymistä tulevaisuuteen. Toisaalta asema-
kaavaan on todettu tarkistamis- ja muutostarvetta sekä sen myötä rakennuskohtaisia peruskorjaus-
ohjeita. Alueen läpi kulkee pääväylänä Yläkatu eli Takakatu. Katutila on alueen kokonaisluonteen 
mukaisesti hyvin tiivis niin, että välittömästi ajoradan reunassa on rakennukset. Viimeisten vuosi-
kymmenten aikana pääkadun korkeusasema on noussut suhteessa viereisiin rakennuksiin. Rakenne-
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taan sadevesiviemäri, johon pintavedet johdetaan ja johon kiinteistöjen peruskuivatusvedet ohja-
taan. Putkilinjasta järjestetään sopivista kohdin purkujohdot Iijokeen. Pääkadun tasausta jatketaan 
niin, että sulamisvedet ohjataan rakennusten sijasta putkilinjastoon. Lisäksi laaditaan ohjeet raken-
nusten peruskorjaamiseksi. 
 
Projekti: A30269 Satakunnan historian jatkokirjoittaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin kaupunki/Satakunnan Museo 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 75 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  52 500,00 € 
 
Satakunnan historian jatkokirjoittaminen -hankkeen tavoitteena on Satakunnan historian kirjoitus-
työn loppuunsaattaminen. Jatkokirjoitustyö sisältää kaikkiaan neljä osaa: osat V (vuodet 1500–
1749), VI (vuodet 1750–1869), VII (vuodet 1870–1939) ja VIII (vuodet 1940–2000). Ensimmäise-
nä on toteutettu osa VII – Nouseva maakunta, joka julkaistiin marraskuussa 2006. Osien VII ja VIII 
kirjoitustyöstä on vastannut Tampereen yliopiston historiatieteen laitos Satakunnan Museon/Porin 
kaupungin ja Satakuntaliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
Projekti: A30277 Vähäx valottaa – lasten ja nuorten valokuvafestivaali 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja:  Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 65 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  52 000,00 € 
 
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjestää lasten ja nuorten valoku-
vafestivaalin Vähäx valottaa. Festivaali näkyy niin Porin katukuvassa, kaikissa gallerioissa ja erilai-
sissa näyttelytiloissa kuin Internetissä. Porin lastenkulttuurikeskus haluaa festivaalin juhlavuoteen 
sijoittuvalla ajankohdalla nostaa esiin niin porilaista kulttuuri-innovatiivisuutta kuin lasten ja nuor-
ten omaa kulttuuria. Vähäx valottaa – lasten ja nuorten valokuvafestivaalin teemana on absurdius, 
sen mahdottomuus, kepeys, nauru, kujeilu ja leikki. Festivaali koostuu lasten ja nuorten tekemistä 
valokuvanäyttelyistä, heille suunnatuista työpajoista sekä lasten kanssa työskenteleville suunnatusta 
valokuvaseminaarista. Festivaali on hyvin monitahoinen ja sen toiminta näkyy ennen festivaalia 
työpajoina Satakunnassa ja valtakunnallisesti, festivaalin aikana näyttelyinä, työpajoina, seminaari-
na ja opastettuina kierroksina laajalti Porissa. Festivaalin jälkeen Pori pysyy esillä, kun näyttelyt 
kiertävät Satakunnassa ja valtakunnallisesti lastenkulttuurikeskusten ja valokuvakeskusten kanssa 
yhdessä järjestetyissä kohteissa. 
 
 
Projekti: A30280 Ulkosuomalaiset NettiTV 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Siirtolaisinstituutti 
Kesto:  15.1.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 371 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  155 400,00 € 
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Ulkosuomalaisista koottu visuaalinen näyttely esillä kotimaassa ja ulkomailla. 
 
Ulkosuomalaiset NettiTV -hanke tähtää innovatiiviseen erikoistumiseen. Toteutamme Siirtolaisins-
tituutin kanssa perustamaamme dokumentointikeskusta valtakunnalliseksi ulkosuomalaisia käsitte-
leväksi visuaaliseksi dokumentointikeskukseksi. Nykyinen digitaalinen materiaali on varastoitavis-
sa, mutta vanhemmat analogiset tallenteet vaativat digitalisointia, joka toivottavasti onnistuu Poriin 
perustettavassa keskuksessa. Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuudet Kiinassa kuvatuista talti-
oinneista ja Ulkosuomalaisen tarinoista. Ohjelmat ovat nähtävissä YLE TV 2:ssa ja omassa Netti 
TV:ssä maailmanlaajuisesti. Lisäksi tilauspalvelu toimii Internetin välityksellä. 
 
Projekti: A31228 Rakennusosat kiertoon Satakunnassa – Kierrätystä 
  kertakäyttökulttuuriin 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin kaupunki, ympäristövirasto 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 79 580,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  55 706,00 € 
 
Satakunnan hyvin säilyneen rakennetun kulttuuriympäristön hoidossa ja laadun säilyttämisessä tar-
vitaan perinteisiä, kestäviä rakennusosia. Kunnostustöissä käytetyt rakennusosat säilyttävät raken-
nusperinnön autenttisuutta. Omaleimainen kulttuuriympäristö parantaa toimintaympäristön laatua. 
Lisäksi teemat liittyvät kestävään kehitykseen, työllisyyteen ja jätehuollon kehittämiseen. 
 
Projekti: A31082 VPK-talot, Pori 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 
Kesto:  1.12.2009–18.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 170 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  108 800,00 € 
 
Porin Vapaaehtoisen Palokunta ry:n omistuksessa olevien, rakennushistoriallisesti merkittävien 
rakennusten säilyttäminen. Vapaaehtoisen Palokunnan sosiaalisen toimintaympäristön turvaaminen 
sekä toiminnan ylläpitäminen. Kiinteistöissä sijaitsevien kannattavien yritystoimintojen toiminta-
edellytysten turvaaminen. Suunnittelu, rakennus-, maalaus- ja rappaustyöt, ikkunatehdas sekä pelti-
sepänliike. Rakennusten ulkopuolinen peruskorjaus pidentää rakennusten elinkaarta ja rakennuksen 
pysyvät hyväkuntoisina. Korjauskustannukset ovat kohtuullisia korjaustöiden tapahtuessa lähitule-
vaisuudessa. Rakennusten julkisivu säilyy edustavana ja kiinteistössä olevat yritykset pysyvät kiin-
teistöissä vuokralaisina, ja näin turvataan taloudellisesti vapaaehtoisen palokunnan toiminta jatkos-
sakin. 
 
Projekti: A31295 Liikutu 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 
Kesto:  1.6.2010–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 87 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  70 160,00 € 
 



126 
 

Liikutu-hanke kehittää Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Vähäx 
valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalia, ja yhdistää uudella tavalla taiteen ja liikunnan. 
Hankkeen keskiössä on erityisesti valokuvan, liikkeen ja liikunnan yhdistäminen. Vuoden 2011 
festivaalien ajankohta on keväällä luokkaretkien aikaan, 13.05. – 12.06. Festivaali toteutetaan laa-
jalla valtakunnallisella yhteistyöverkostolla. Liikutu vie festivaalityöpajat ja -näyttelyt maakuntaan 
ja lisää maakunnan palveluita ja matkailutoimintaa. Hanke vahvistaa Satakunnan lastenkulttuuri-
toimintaa ja tukee Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston luonnetta 
maakunnallisena kärkihankkeena. 
 
Projekti: A30157 Håkansbölen kartanopuiston kunnostus- ja restaurointi, 
  Blylodinpuiston ja Kormuniitynojan lähivirkistysalueen 
  kunnostaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen:  Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja: Vantaan kaupunki, Viheralueyksikkö/Tilakeskus 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 325 767,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  264 924,00 € 
 
Tavoitteena on Håkansbölen kartanopuiston kunnostaminen ja restaurointi valtakunnallisesti mer-
kittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Toimenpiteinä tehdään kasvillisuuden, nurmikoiden, 
niittyjen, puistokäytävien sekä niihin liittyvien historiallisten rakenteiden restaurointi ja rekonst-
ruointi ja uusien nykykäytössä vaadittavien kalusteiden ja varusteiden, valaistuksen ja jätehuollon 
rakentaminen siten, että ne sopeutuvat hyvin historialliseen ympäristöön. Tuloksena syntyy kan-
sainvälisesti vetovoimainen kulttuurihistoriallinen ja puutarhataiteellinen kohde, jossa on aktiivista 
toimintaa ja käyttöä. 
 
Projekti: A31108 Porvoon ulkosaariston luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten 
  kehittäminen 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen:  Uudenmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja:  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 
Kesto:   1.12.2009–31.1.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 209 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  146 000,00 € 
 
Porvoon Söderskärin ja Långörenin saariston Natura-alue on tärkeä merilinnuston suojelualue ja 
Söderskär valtakunnallisesti arvokas kulttuuriperintökohde. Projektin tavoitteena on turvata alueen 
linnustotutkimus sekä luonto- ja kulttuuriarvot murrosaikana, jolloin alueesta vastaa uutena toimija-
na Metsähallitus. Projektissa kunnostetaan luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä kunnostamalla 
Söderskärin saarten puurakennukset kiireellisten töiden osalta, jatkamalla RKTL:n aloittamaa lin-
nustotutkimusta ja parantamalla alueen palveluvarustusta. Saaren majakka ja varhaisimmat puura-
kennukset täyttävät vuonna 2012 150 vuotta. 
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Projekti: A31091 Kahden ajan maailmanperinnöt 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Rauman kaupunki 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 170 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  119 490,00 € 
 
Kahden ajan maailmanperinnöt -projektissa tuotetaan ja jaetaan uutta tietoa Vanhan Rauman ja 
Sammallahdenmäen kulttuuriympäristöarvoista kiinteistönomistajien, matkailijoiden, palvelujen 
tuottajien, oppilaitosten ja viranomaisten käyttöön. Informaatio jaetaan eri tavoilla. Informaation 
jakamisen työvälineinä ja hankkeen tuloksina ovat näyttelyt Vanhan Rauman korjausrakentamis-
keskus Tammelassa, työnäytökset, infopaketit Vanhan Rauman pihakirpputoreilla, internet- ja esite-
julkaisut, seminaarit, vaellus- ja pyöräreitti Vanhasta Raumasta Sammallahdenmäelle sekä yleinen 
tiedottaminen. Projektin tavoitteena on säilyttää ja lisätä Vanhan Rauman ja Sammallahdenmäen 
maailmanperintökohteiden arvostusta ja edistää niiden kestävää käyttöä informaation avulla. 
 
Projekti: A30110 Pisara – Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi 
Rahasto:    EAKR 
Viranomainen:  Varsinais-Suomen ELY 
Hankkeen toteuttaja: Satakunnan Museo 
Kesto:  2.1.2008–31.12.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 467 536,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  327 275,00 € 
 
Pisara – Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi on ylimaakunnallinen, Pirkanmaan ja Satakunnan väli-
nen hankekokonaisuus, joka muodostuu kummankin maakunnan osahankkeesta, joilla on oma ra-
hoituksensa. Hankekokonaisuuden tavoitteena on kulttuuriympäristötiedon syventäminen ja saami-
nen kaikkien ulottuville; osaamisen parantaminen päätöksenteossa, selvitysten tekemisessä sekä 
kuntalaisten arkipäiväisissä ratkaisuissa (esim. korjaushankkeissa); paikallisidentiteetin, kuntien 
vetovoiman ja imagon vahvistaminen; kulttuuriympäristötyön nivominen osaksi ympäristöjen ko-
konaisvaltaista kehittämistä; yhtenäisten arvottamiskäytänteiden luominen; 'työkalupakin' kokoami-
nen alan hyvistä käytänteistä; kulttuuriympäristötiedon tuottaminen elinkeinoelämän tarpeisiin; 
kulttuuriyrittäjyyden, perinnerakennustoiminnan ja matkailun tukeminen. Osahankkeiden kehittä-
miskohteiden tavoitteena on maakunnallisten ohjelmien mukaisesti kunkin kunnan kulttuuriympä-
ristöä koskevan tiedon saattaminen ajan tasalle ja kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kuntien virkamies-
ten ulottuville vaikuttamaan kulttuuriympäristön hoitoon.  
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Monialaiset hankkeet, joissa kulttuuri mukana (EAKR) 
 
Projekti: A30176  Maakunnallisen matkailuyhtiön rahoitus 
Rahasto:   EAKR 
Viranomainen: Etelä-Karjalan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Etelä-Karjalan matkailu Oy 
Kesto:  1.1.2008–28.2.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 857 143,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  600 000,00 € 
 
Tavoitteena on maakunnallisen matkailuyhtiön tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitoiminnan kus-
tannusten osittainen rahoitus. Toimenpiteitä ovat matkailutuotteiden ideointi, kartoitus, kehittämi-
nen ja lanseeraaminen myytäviksi tuotteiksi, sekä paikallisten toimijoiden valmiiden tuotteiden 
myynti ja markkinointi sekä niitä yhdistämällä omien tuotteiden lanseeraminen. (kulttuuritoimijat 
mukana) 
 
Projekti: A31044 Etelä-Karjalan kiviklusteri 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Karjalan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 
Kesto:  1.11.2009–31.10.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 400 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  300 000,00 € 
 
Projektin tavoitteena on vahvistaa Etelä-Karjalan kiviklusteria ja tukea kiviklusterin kehittymistä 
yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Tätä varten tuetaan alan yritysten toiminnan ja 
kehittymisen perusedellytyksiä teknologian, alan tunnettavuuden ja keskinäisen verkottumisen osal-
ta, ja luodaan suotuisia olosuhteita alan kehittymiselle uusien tuote-, teknologia- ja markkinainno-
vaatioiden kautta. Projektissa myös kehitetään kivialan muotoiluosaamista luomalla kivialan yrityk-
sille yhteyksiä johtaviin muotoilijoihin ja tuetaan yritysten design-tuotteiden tuotteistamista ja 
markkinointia muiden toimien ohella. 
 
Projekti: A30571 LIVE, Learning and innovative environment 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun yliopisto 
Kesto:  1.5.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 323 400,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  258 700,00 € 
 
LIVE on DARTE (Design, Art, Research in Teaching and Education) ja LOVE (Luova ja oppiva 
organisaatioverkosto Etelä-Savossa) -hankkeiden innovatiivisten toimintaympäristöjen toteuttajain-
strumentti. LIVE-toimintaympäristöt kokoavat osahankkeet ja niiden kumppanuudet yhteen, toimi-
vat tiedon ja osaamisen, käytänteiden jakamisen ja kehittämisen ympäristönä koulutusorganisaatioi-
den ja yrityselämän välillä. Osahankkeiden tehtävä on luoda LIVE-toimintaympäristöjen ympärille 
toimintamalleja, joiden avulla parannetaan yliopistollisen osaamisen vuorovaikutteista ja tarpeeseen 
suoraan vastaavaa välittämistä maakuntaan. Osahankkeiden työorganisaatiot hyödyntävät me-
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diapalvelintilaa valmennuksen ja kehittämistoiminnan resurssina, monimediaisten verkkosisältöjen 
tuotannossa sekä kokousten, seminaarien ja tilaisuuksien tallentamiseen. 
 
Projekti: A30347 Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 
Kesto:  1.1.2008–31.12.2010 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 1 807 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  903 750,00  € 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Savon matkailualueen (Lakeland Saimaa -konsepti) tunnet-
tavuutta kasvupotentiaalia omaavilla kohdealueilla. Etelä-Savon matkailuyrittäjät ovat valtaosaltaan 
pieniä, joten hankkeella pyritään kasvattamaan yritysten asiakasvolyymejä, liikevaihtoa sekä ulko-
maisten asiakkaiden alueelle jättämää matkailutuloa. Hankekauden aikana parannetaan matkailuyri-
tysten kansainvälisen toiminnan osaamista, synnytetään luontaisia tuotepohjaisia yritysverkostoja 
sekä avataan kansainvälisiä myyntikanavia. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä matkailu-
tuotteiden ympärivuotiseen myyntiin. 
 
Projekti: A30214 InnoKainuu – Kainuun Innovaatioympäristön alueellinen 
  vaikuttavuusselvitys 1995–2007 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Hankkeen toteuttaja: Kajaanin seudun aluekeskusohjelma / Kajaanin Teknologiakeskus Oy 
Kesto:  1.3.2008–31.12.2008 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 33 800,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  23 800,00 € 
 
Kainuussa koulutusrakenteiden, tutkimuspanostusten sekä innovaatiojärjestelmän kehittäminen on 
keskittynyt seuraaviin klustereihin: tieto- ja viestintätekniikkaan (langattomat tuotteet ja palvelut, 
ohjelmistotuotteet sekä teollisuuden uudistaminen it:n ja mittaustekniikan sovelluksilla); hyvinvoin-
tiklusteriin (terveyttä edistävät elintarvikkeet ja luonnontuotteet, terveydenhuollon sovellukset ja 
uudet toimintamallit) ja vapaa-ajan ja elämystuotannon klusteriin (liikuntateknologian soveltami-
nen, luonto-, kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumamatkailun kansainväliset tuotteet). 
 
Projekti: A31094 Pirkanmaan uudet palvelukonseptit 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan Yrittäjät ry 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2012 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 549 100,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  329 460,00 € 
 
Hankkeen tavoitteena on innovoida uusia liiketoimintamalleja hiipuvilla, loppuun kilpailluilla pal-
velualoilla toimiville pk-yrityksille. Palvelu nähdään tässä yhteydessä laajasti: perinteisten palvelu-
yritysten lisäksi hankkeeseen voivat osallistua myös muut yritykset, joiden toiminta jo sisältää run-
saasti palveluelementtejä tai joilla on tarve kasvattaa palvelun osuutta liiketoiminnassaan. Kohde-
ryhmänä ovat yleisesti palvelualojen yritykset Tampereen kaupunkiseudulla, ja erityisesti kasvupo-
tentiaalia omaavat pk-yritykset. Kehittäminen koskee yritysten liiketoimintojen koko arvoketjua 
hankinnoista ja tuotannosta asiakkaalle. Myös tuotannollisten yritysten toimintoihin sisältyy entistä 
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enemmän palveluja ja niiden kehittämistä. Tampereen osaamisklustereihin sekä Luova Tampereen 
toimialoihin kuuluvat yritykset ovat painopisteenä kohderyhmien valinnassa. (mm. matkailu-, kult-
tuuri-, elämys- ja virkistyspalvelut) 
 
Projekti: A30456 VETO – Etelä-Pirkanmaan vetovoimaisuuden kehittäminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pirkanmaan liitto 
Hankkeen toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy 
Kesto:  1.6.2008–31.5.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 441 700,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  305 000,00 € 
 
VETO-hankkeen tavoitteena on Etelä-Pirkanmaan seutukunnan positiivisen yritystoiminnan tur-
vaaminen. Tavoitteena on myös lisätä alueen houkuttelevuutta uusien yritysten sijoituspaikkana ja 
kehittää palvelutarjontaa. Hankkeella luodaan yrittäjille mm. paremmat edellytykset tuoda esiin 
seutukunnalla olevia palveluita niin yrityksille kuin alueen asukkaillekin. Hankkeen avulla yrittäjät 
motivoituvat kertomaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluista, jolla luodaan positiivinen kierre, 
joka ruokkii itse itseään. Hankkeessa kehitetään myös alueen innovaatioympäristö hyödyntämään 
koko seutukunnan yrityksiä. Toimijoina hankkeessa ovat sekä yritykset että julkissektori. (Asunto-
messut) 
 
Projekti: A30220 Paimenpojan poluilla 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Joensuun kaupunki 
Kesto:  1.4.2008–31.12.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 194 500,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  136 150,00 €  
 
Luodaan Tuupovaaran alueesta malli maaseutualueen kehittämisestä luontaisten edellytystensä poh-
jalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, osana laajaa kaupunkia.  Toimenpiteinä ovat 
muun muassa 1. Tuupovaaran ja raja-alueen tunnettavuuden ja vetovoiman parantaminen (luodaan 
monikielisiä esitteitä ja oppaita sekä osallistutaan tapahtumiin), 2. matkailun kehittäminen ja yritys-
ten toimintaympäristön parantaminen: esimerkiksi koostetaan matkailutuotepaketteja (luonto, kult-
tuurikohteet, Tolvajärvi), tehdään tunnetuksi alueen yrityksiä sekä kehitetään innovatiiviset it- ja 
mobiilitekniset ratkaisut palvelemaan alueen matkailua 3. Tuupovaaran palvelupisteen kehittäminen 
pilottiluonteisesti (tiedotetaan keskuksen palveluista ja kehitettävästä matkailupalvelutarjonnasta 
alueen asukkaille ja matkailijoille) 
 
Projekti: A30058 Lumijoen kunnostus ja Sannanlahden pienvenesataman 
  rakentaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY 
Hankkeen toteuttaja : Lumijoen kunta 
Kesto:  2.1.2008–31.10.2009 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 202 333,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  176 637,00 € 
 
Hankkeella lisätään Liminganlahden alueen vetovoimaa matkailun näkökulmasta sekä Lumijoen 
kunnan vetovoimaa alueen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta. Liminganlahti ympäristöineen on 
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kansainvälisestikin merkittävä luontoalue. Alue on myös merkittävä kulttuuriympäristö. Hankkeella 
edesautetaan alueiden säilymistä ja lisätään niiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Luonnonympä-
ristön hoidolla tuetaan olemassa olevien yritysten toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä. 
 
Projekti: A31223 ELITE 2 – Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan 
  tutkimustoiminnan vahvistaminen 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Päijät-Hämeen liitto 
Hankkeen toteuttaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 
Kesto:  1.1.2010–31.12.2013 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 3 305 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  2 313 500,00  € 
 
Hankkeen avulla resursoidaan viiden Lahden alueen elinkeinostrategian toteutuksen kannalta kes-
keisen professuurin sekä niiden ympärille rakentuvien tutkimusryhmien toiminta alueella. Profes-
suurit ovat 1. ympäristöbiotekniikka (HY), 2. innovaatiojärjestelmät (LTY) Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, 3. jätehuoltotekniikka (Aalto-yliopisto/TKK) 4. muotoilu, erityisesti kansainvälinen 
tuotekehitys (Aalto-yliopisto/TAIK) ja 5. muotoilu, erityisesti muotoilun uudet sovellusalat (Aalto-
yliopisto/Taideteollinen korkeakoulu). Projektin tuloksena Lahden alueelle rakentuu kansainvälises-
ti kilpailukykyinen, tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa toimiva ympäristöteknologian tut-
kimus-, opetus- ja kehittämisympäristö, metropolialueen muotoiluosaamisen yhdistävä, kansallisesti 
ja kansainvälisesti tunnustettu muotoilun osaamiskeskittymä sekä kansainvälisesti arvostettu käy-
täntölähtöinen innovaatioympäristö 
 
Projekti: A30602 Kokemäenjoen käyttötieto (pilottihanke teemahankkeelle) 
  Paikkatieto informaation ja vuorovaikutuksen välineenä Itämereen 
  laskevien jokivesistöjen alueella 
Rahasto:  EAKR 
Viranomainen: Satakuntaliitto 
Hankkeen toteuttaja: Nakkilan kunta 
Kesto:  2.1.2009–30.6.2011 
Varattu julkinen ja yksityinen rahoitus (EU, valtio, muu julkinen ja yksityinen): 100 000,00 € 
Varattu julkinen rahoitus (EU ja valtio):  70 000,00 € 
 
Hankkeessa luodaan paikkatietojärjestelmän keinoin kartta- ja tietopalvelu, joka antaa joesta kiin-
nostuneille henkilöille tietoa joen käytön historiasta. Tietotekniikan keinoin voidaan toteuttaa näyt-
täviä esityksiä esimerkiksi jokialueen luonnosta, kalastuksesta, matkailusta, teollisuudesta ja asu-
tuksesta. Tämän tietopalvelun avulla voidaan lisätä kansalaisten tietoa Kokemäenjoesta ja auttaa 
joen eri käyttömuotojen yhteen sovittamista. Hankkeessa toteutettava tietopalvelu tarjoaa mainion 
välineen alueen matkailun kehittämiseen, alueen eri toimijoiden esittelemiseen ja jokivarren kuntien 
asukkaiden kotiseututuntemuksen lisäämiseen.  
 
Kokemäenjokeen liittyy tiiviisti monia erilaisia käyttäjäryhmiä. Näitä ovat esimerkiksi jokivarren 
kunnat ja niiden asukkaat, teollisuuden ja voimatalouden yritykset, matkailuyrittäjät, maatalouden 
toimijat sekä joen virkistyskäyttäjät. Kullakin näistä ryhmistä on omiin tarpeisiinsa pohjautuvia 
näkemyksiä joen käytöstä. Näiden tahojen toimiessa samalla alueella on joen eri käyttömuotojen 
yhteensovittaminen joskus varsin haastavaa. Tästäkin syystä on herännyt idea yhteisestä tietopan-
kista, josta eri intressiryhmät saisivat taustatietoa joen eri käyttömuodoista. Ajatuksena on, että jos 
eri ryhmät saavat selkeällä tavalla esitettynä taustatietoa joen erilaisista käyttömuodoista ja -
mahdollisuuksista, yhteisymmärrys vastakkaistenkin näkemysten välille on helpompi löytää. 
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Liite 2 
 
Manner-Suomen maaseutuohjelman kulttuurihankkeet teemoittain. 
 
 
LUOVAN TALOUDEN HANKKEET 
   
ALUE HANKKEEN NIMI HANKEHALLINNOIJA 

      
Uudenmaan ELY-keskus Svenska gården Brankis r.f. SVENSKA GÅRDEN BRANKIS R.F.

Uudenmaan ELY-keskus Lokalhistoriens nya vingslag VÄSTRÄNYLÄNDSKA KULTUR-
SAMFUNDET 
 

Uudenmaan ELY-keskus Sulattofestivaali KARKKILAN MUSIIKKI JA TAIDE 
RY 

      
Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Mannin navetan ulkoilmatapahtumien 
puitteiden luominen 

ROKMANNI RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Siirrettävä esiintymislava NAANTALIN TEATTERIYHDIS-
TYS RY  

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Artists in Archipelago REGION ÅBOLAND RF - TURUN-
MAAN SEUTU RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Skärgårdens skördefest REGION ÅBOLAND RF - TURUN-
MAAN SEUTU RY 

      
Satakunnan ELY-keskus Tulkkilan Juustolan kehittäminen kult-

tuurikeskukseksi, esiselvitys 
JUUSTOLAN KÄSITYÖLÄISET RY

Satakunnan ELY-keskus KulttuuriCampus Ikaalinen - esiselvi-
tyshanke 

IKAALISTEN KAUPUNKI 

Satakunnan ELY-keskus Rantamakasiinista kesäteatteri TEATTERIRYHMÄ LENTÄVÄ 
LOKKI RY 

Satakunnan ELY-keskus Senaatintorille 2009 - Satakunta mark-
kinoi tuotteitaan 

PROAGRIA SATAKUNTA RY 

Satakunnan ELY-keskus Kauttua Ruukki Festivaali KAUTTUA RUUKIN KULTTUURI-
HISTORIALLINEN YHDISTYS RY 
 

Satakunnan ELY-keskus Esiselvitys "Accordion Cluster" - kan-
sainvälisen hankkeen edellytyksistä 

SUOMEN HARMONIKKALIITTO 
RY 

Satakunnan ELY-keskus Mysteerimenü LEIKKITEATTERI-YHDISTYS RY 
Satakunnan ELY-keskus Karhuseutu TV SATAKUNNAN ELÄVÄN KUVAN 

KESKUS RY 
Satakunnan ELY-keskus Puhaltamalla Paras TUULIMYLLYN PUHALTAJAT 

RY. 
Satakunnan ELY-keskus Kulttuuri elää Pohjois-Satakunnassa KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 
Satakunnan ELY-keskus Tunnustelulentoja nurmikolta näyttä-

mölle 
TEATTERIRYHMÄ LENTÄVÄ 
LOKKI RY 
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Hämeen ELY-keskus Taidekeskus Taarastin ulkokatsomon 

kunnostus ja osittainen kattaminen 
NASTOLAN KULTTUURIKIIN-
TEISTÖT OY 

Hämeen ELY-keskus Forssan Teatterin esiripun uusiminen FORSSAN TEATTERIYHDISTYS 
RY 

Hämeen ELY-keskus Monttu Soikoon! NUORISOSEURA SILMU 
Hämeen ELY-keskus Kohtaus Kellokoskella KELLOKOSKEN ESITTÄVÄN 

TAITEEN TUKI RY 
Hämeen ELY-keskus Ars-Häme Taideviikko 10 KUHANKOSKEN KILTA RY 
Hämeen ELY-keskus Local-Global -taidetapahtuma HÄMEENLINNAN SEUDUN TAI-

DEYHDISTYS R 
Hämeen ELY-keskus Yhteinen Heinola JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY 

Hämeen ELY-keskus Elävä maaseutu kaupunkien keskellä PROAGRIA UUSIMAA 

      
Pirkanmaan ELY-keskus Palveluja Paavonsaaressa ERÄJÄRVEN URHEILIJAT RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Purnun vesihulto AIMO TUKIAISEN PURNUN SÄÄ-

TIÖ 
 

Pirkanmaan ELY-keskus Purnun ulkoveistosten konservointi AIMO TUKIAISEN PURNUN SÄÄ-
TIÖ 

Pirkanmaan ELY-keskus Birgitan teatterin kesäteatterihanke PYHÄN BIRGITAN TEATTERIYH-
DISTYS RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Rönnin tarinat talteen ERÄJÄRVEN URHEILIJAT RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Yhteinen Pentinkulma URJALAN KUNTA 
Pirkanmaan ELY-keskus Pedaali pohjaan MÄNTÄN MUSIIKKIJUHLIEN TU-

KI RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Sastamalan seudun kulttuurifoorumi SASTAMALAN OPISTO 
Pirkanmaan ELY-keskus Uuden kaupungin kulttuuri ja kotiseutu-

työ foorumille 
SASTAMALAN OPISTO 

      
Etelä-Savon ELY-keskus Käsityökeskuksen uusi elämä TAITO ITÄ-SUOMI RY 
Etelä-Savon ELY-keskus Puumalan Laulupuiston ulkonäyttämö JALKAPUUTEATTERIYHDISTYS 

RY 
Etelä-Savon ELY-keskus Romu-Heikki -kansanoopperan lavas-

tuksen ja äänentoiston parantaminen 
KERIMÄEN MUSIIKKIYHDISTYS 
KEMU RY 

      
Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Musta Teatteri – Black Light Theatre 
investointiosio puvustukseen, lavastuk-
seen ja teatteritekniikkaan 

SUONENJOEN KAUPUNKI 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Kyläkoulusta kulttuurikeskukseksi PIELAVESI-TEATTERIYHDISTYS 
RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Elämyskierros Louhoksella NILSIÄN KAUPUNKI 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Kädentaidot ja -taitajat SAVON TOMERAT NAISET RY 
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Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Möhkön Ruukin investointihanke ILOMANTSIN MUSEOSÄÄTIÖ 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Aktiivinen kaupunkikeskus LIEKSAN KAUPUNKIKES-
KUSYHDISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Nurmeksen elokuvajuhlat LOMA-NURMES OY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Perinnettä Punaisesta Talosta Ahveni-
selle 

AHVENISEN KYLÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Wasket Catwalkilla POHJOIS-KARJALAN AMMAT-
TIOPISTO LIEK 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Onni Määttänen – sodan ja rauhan ritari ILOMANTSI-SEURA RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Karelia a'la carte -hanke PROAGRIA POHJOIS-KARJALA 
RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Möhkön Ruukin kehittämishanke ILOMANTSIN MUSEOSÄÄTIÖ 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Kaksipuolinen ikkuna Akkuna-Okno VÄRTSILÄN PITÄJÄYHDISTYS 
RY. 

      
Keski-Suomen ELY-
keskus 

Vaajakosken naissaaren pajarakennuk-
sen kehittäminen luovan toimialan kes-
kuksena 

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Hankasalmen asema-alueen osto KIHVELI SOIKOON RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Seurantalosta kylätaloksi KUUSAN NUORISOSEURA RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Taitosaari 3 -esinekulttuurinen tuoteke-
hityshanke Viisari ry:n alueella 

K-S KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

NOPOLA NEWS - Virtuaalisesti ja 
livenä 

KYYJÄRVEN MEDIAMYLLÄRIT 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kultti - Kulttuurialasta elinvoimaa ja 
yrittäjyyttä maaseudulle 

KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kulttuurin kiertotie HAIHATUKSEN HENKI RY 

      
Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Elokuvakaupunki -esiselvityshanke KAUHAVAN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Nuoret Rytmikorjaamon kehittäjinä RYTMIKORJAAMO OY C/O TEK-
NOLOGIAKESK 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen 
tapahtumateltta 

LAPUAN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Parhaan tuottajan profiili SEINÄJOEN ELÄVÄN MUSIIKIN 
YHDISTYS 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Networks in Creative Entrepreneurship 
II (NiCE II) 

LAPUAN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Networks in Creative Entrepreneurship I 
-projekti (NiCE I -project) 

LAPUAN KAUPUNKI 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kulttuuriaurinko-hanke LAPUAN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Artistit apuna kulttuurielämän elävöit-
tämisessä 

KAUHAJOEN KAUPUN-
KI/PANULA-OPISTO 

      
Pohjanmaan ELY-keskus Kartläggning inför bildande av förtags-

grupper i uf-föreningarna 
SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND 

Pohjanmaan ELY-keskus Renoveringsprojekt av ekonomibygg-
nad/Frank Mangs center 

FRANK MANGS CENTER R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus PEDESI LIVE PEDERSÖRE KOMMUN 
Pohjanmaan ELY-keskus KASEJUHA – Kaustisen seutukunnan 

julkaisutoiminnan kehittämishanke 
KANSANMUSIIKKISÄÄTIÖ 

Pohjanmaan ELY-keskus 1700-luvun markkinat: hienosta histori-
asta kehittyneeseen kaksituhattalukuun 

ISONKYRÖN KOTISEUTUYHDIS-
TYS 

Pohjanmaan ELY-keskus UTVECKLING AV ALLFIN-
LANDSSVENSK FRÅGESPORT 

SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND 

Pohjanmaan ELY-keskus LAJVROLLSPEL FÖR BARN OCH 
BORDSROLLSPEL FÖR UNGDO-
MAR 

SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND 

Pohjanmaan ELY-keskus 15 MINUTES OF FAME SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND 

      
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Mäkiraonmäen kulttuurikeskuksen esi-
selvityshanke 

KANNUKSEN KAUPUNKI 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Untorock-tapahtuman laajentaminen UTAJÄRVEN NUORTEN TOIMIN-
TAORGANISAA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Taito-Raahe P-P:N KÄSI- JA TAIDETEOLLI-
SUUS RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kulttuurivalssaamo Staagi II-vaihe RAAHEN SEUTUKUNNAN KE-
HITTÄMISKESKUS 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Penttilän talosta käsityötalo P-P:N KÄSI- JA TAIDETEOLLI-
SUUS RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Taidetalo tutuksi, taide tavaksi osa 2 TAIDEYHDISTYS ELSUUPA RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kulttuurivalssaamo Staagi RAAHEN SEUTUKUNNAN KE-
HITTÄMISKESKUS 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Savusauna Irlantiin SYDÄNMAAN KYLÄSEURA RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Nuorison musiikkileiristä kansainväli-
seksi koko perheen taidelomaelämyk-
seksi 

LIMINGAN MUSIIKKIYHDISTYS 
RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Taito-asema Oulainen P-P:N KÄSI- JA TAIDETEOLLI-
SUUS RY 

      
Kainuun ELY-keskus Paja-investointihanke SOTKAMON 4H-YHDISTYS RY 
Kainuun ELY-keskus Kainuun kansanmusiikin kehittämis-

hanke 
KAINUUN KANSANMUSIIK-
KIYHDISTYS 
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Kainuun ELY-keskus Näytelmä NYT! RISTIJÄRVEN KULTTUURITA-

PAHTUMA RY 
Kainuun ELY-keskus Villi Taika SUOMUSSALMEN KUNTA 
      
Lapin ELY-keskus Jolmavaaran korukivi RAANUJÄRVEN KYLÄYHDISTYS 

RY 
Lapin ELY-keskus Inarin Lapin kesä INARIN KUNTA 
Lapin ELY-keskus Arctic Label PERÄPOHJOLAN KEHITYS RY 
Lapin ELY-keskus Unelmia ja uskallusta OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY 

 
 
KULTTUURIMATKAILUHANKKEET 
  
ALUE HANKKEEN NIMI HANKEHALLINNOIJA 

      
Uudenmaan ELY-keskus Puitteet kivikauden elämyskeskukselle SALON KAUPUNKI 

Uudenmaan ELY-keskus Kivikauden elämyskeskus - näyteikkuna 
menneisyydestä tulevaisuuteen 

SALON KAUPUNKI 

Uudenmaan ELY-keskus KulttuuriValimo 2010 MERI-TEIJO MAKASIINIT -
KULTTUURIYHY 

Uudenmaan ELY-keskus Lake Lohja -esiselvitys LOHJAN KYLÄT RY 
      
Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Maaseudun matkailuelinkeinon kehit-
täminen Varsinais-Suomessa 

PROAGRIA FARMA 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Loch Linnhen lokikirja -hanke VELKUAN KOULUN KANNA-
TUSYHDISTYS RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Pirtua saaristosta NAANTALIN MATKAILU OY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Oripään matkailu ORIPÄÄN KUNTA 

      
Satakunnan ELY-keskus Matkailu on tapahtumaa - MOT  KOKEMÄENJOKILAAKS. MAT-

KAILUYRITT. 
Satakunnan ELY-keskus Purjelaiva matkailukohteena ja Selkä-

meriyhteistyö 
PERINNELAIVAYHDISTYS IHA-
NA RY 

Satakunnan ELY-keskus Meriperinteestä kertovan materiaalin 
kerääminen ja esillepano 

PERINNELAIVAYHDISTYS IHA-
NA RY 

Satakunnan ELY-keskus Kulttuurimatkailua Ajan jäljissä RAUMAN SEUDUN KEHITYS OY 
 

Satakunnan ELY-keskus Menneisyyden aarteita omille ja vierail-
le 

WIRMO-SEURA RY 

Satakunnan ELY-keskus Historiapäivä -hanke WUOJOKISEURA RY 
Satakunnan ELY-keskus Säkylän talvi- ja jatkosotamuseon kehit-

tämis- ja markkinointihanke 
SÄKYLÄN TALVI- JA JAT-
KOSOTAMUSEO 

Satakunnan ELY-keskus Parkanon Seudun Automuseo PARKANON SEUDUN MOBILIS-
TIT RY 

Satakunnan ELY-keskus Jämistä Etelä-Suomen eksoottisin lu-
mimaailma 

JÄMIN JÄNNE RY 



137 
 

 
Satakunnan ELY-keskus Jämistä Etelä-Suomen eksoottisin lu-

mimaailma / investoinnit 
JÄMIN JÄNNE RY 

Satakunnan ELY-keskus Pomarkun rautatieaseman kehittämis-
hanke 

POMARKUN KUNTA 

      
Hämeen ELY-keskus Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin PROAGRIA HÄME RY 

Hämeen ELY-keskus Härkätiellä historiasta huomiseen -
esiselvityshanke 

HÄRKÄTIEN TEATTERIYHDIS-
TYS RY 
 

      
Pirkanmaan ELY-keskus Sillanpään Marssilaulu PIRKAN KYLÄT RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Matias-kappeli, monitoimitila MATIAS-KAPPELIYHDISTYS RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Elämää Knuutilaan / Virkistystä ja siis-

teyttä 
SIURO-SEURA RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Vesilahti - matkailusta kasvua ja veto-
voimaa -hanke 

VESILAHDEN KUNTA/ KAUPPILA 
TAPIO 

Pirkanmaan ELY-keskus Visit Upper Tampere YLÄ-PIRKANMAAN SEUTUYH-
DISTYS RY 

Pirkanmaan ELY-keskus PjP - pyöräilyä ja palveluja ERÄJÄRVEN KEHITTÄMISYH-
DISTYS RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Tarinoiden Sääksmäki VISAVUOREN MUSEOSÄÄTIÖ 
Pirkanmaan ELY-keskus Huittisten kaupungin tapahtumamatkai-

lun kehittäminen 
HUITTISTEN KAUPUNKI 

Pirkanmaan ELY-keskus À la Région-Upper Tampere & Huns-
rück and Rhein Valley 

POHJOIS-JA KOILLIS-
PIRKANMAAN POKO 

      
Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Marttilan kylän markkinat LUUMÄKISEURA RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Eukkojen kunniaksi RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Etelä-Karjalan ruokakulttuuritapahtuma 
ja verkostoyhteistyö 

VISIONMAKERS AY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Skiitta-saari Ilkonsaaret SAIMAAN SKIITAT RY 

      
Etelä-Savon ELY-keskus Hildurin uusi elämä TAITO ITÄ-SUOMI RY 
Etelä-Savon ELY-keskus Pattoin tila maaseutuperinnön säilyttäjä-

nä ja esilletuojana 
JUVAN KUNTA 

Etelä-Savon ELY-keskus Astuvan Amatsonit maailmalle ETELÄ-SAVON ART AMATSON 
RY 

Etelä-Savon ELY-keskus ELMO – Elämykselliset verkostotuot-
teet Etelä-Savon matkailun vetovoima-
tekijänä 

MIKKELIN AMMATTIKORKEA-
KOULU OY 

      
Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Jyrkän Pajasaari JYRKÄN KYLÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

TietoTahko opaskoulutus SAVONIA-
AMMATTIKORKEAKOULUN KY 
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Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Matkalla Möhkössä MÖHKÖN MATKAILUYHDISTYS 
RY 

      
Keski-Suomen ELY-
keskus 

Huopa on Huippua JÄMSÄN SEUDUN KOULUTUS-
KESKUS 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Esiselvitys Suomen linja-automuseon 
perustamismahdollisuuksista 

JYKES OY 

      
Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Maailman Raitti Peräseinäjoen Kalajär-
velle 

SUOMEN SIIRTOLAISUUSMUSE-
ON TUKIYHDI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Virtaa Vääräkoskelle - esiselvitys Vää-
räkosken kartonkitehtaan tulevaisuuden 
toiminnoista 

ÄHTÄRI-SEURA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

MAKUMA – Maaseutu-ja kulttuurimat-
kailun tuotekehitys 

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAI-
LU OY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Halkosaaren kesäteatterin katoksen 
uusiminen 

LAPPAJÄRVEN KUNTA 

      
Pohjanmaan ELY-keskus Försäljingskokor för marknad i tysk stil JAKOBSTADS CITYGRUPP R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Två ödesdagar 1808 NYKARLEBY STAD 
Pohjanmaan ELY-keskus Kulturarv, upplevelser oc lokal  turism: 

Kult-projektt 
KRONOBY HEMBYGDSFÖ-
RENING 

Pohjanmaan ELY-keskus Luontomatkailun edellytysten kehittä-
minen Merenkurkun saariston maail-
manperintöalueella 

METSÄHALLITUS LÄNSI-
SUOMEN LUONTOPA 

Pohjanmaan ELY-keskus Purmo på den lokala världskartan ÖVERPURMO HEMBYGDSFÖ-
RENING R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Historisk matupplevelse, investering  ORAVAIS HISTORISKA FÖRE-
NING R.F, 

Pohjanmaan ELY-keskus Historisk matupplevelse, utveckling  ORAVAIS HISTORISKA FÖRE-
NING R.F, 

Pohjanmaan ELY-keskus Oravais Lokalhistoriska Arkiv ORAVAIS LOKALHISTORISKA 
ARKIVFÖRENI 

Pohjanmaan ELY-keskus Hantverk för alla stundars r.f. STUNDARS R.F. 
Pohjanmaan ELY-keskus Historisk matupplevelse ORAVAIS HISTORISKA FÖRE-

NING R.F, 
Pohjanmaan ELY-keskus Förstudieprojekt för kulturturista 

 
NÄRPES HEMBYGDSFÖRENING 
R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus MUMS-Muserr med själ PEDERSÖRE KOMMUN 
Pohjanmaan ELY-keskus Kaustisen alueen majoitusvarausjärjes-

telmän toteutus 
KANSANMUSIIKKISÄÄTIÖ 

Pohjanmaan ELY-keskus Kaskisten musiikkikesä  KASKISTEN MATKAILU RY 
KASKÖ TURISM 

Pohjanmaan ELY-keskus Kaskisten musiikkikesä II KASKISTEN MATKAILU RY 
KASKÖ TURISM 

Pohjanmaan ELY-keskus Kaskinen unplugged KASKISTEN ELÄVÄN MUSIIKIN 
YHDISTYS 
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Pohjanmaan ELY-keskus Kaskisten Sisäsataman vanhan paalulai-

turin kunnostus 
KASKISTEN KAUPUNKI 

Pohjanmaan ELY-keskus Festivaalipuiston rakentaminen KAUSTISEN KUNTA 
Pohjanmaan ELY-keskus Teaterläktaren PEDERSÖRE TEATERFÖRENING 

R.F. 
      
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kiviojan Savipaja ja keramiikka Kalajo-
ella 

KALAJOEN AMMATTIOPISTO 
ARTEMA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kylähistoriasta virtaa I -kehittämishanke PYHÄJÄRVEN KOLMIKANTA RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Tuulta Purjeisiin PLASSIN KYLÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kiiminkijoen matkailun kehittämishan-
ke 

KIIMINKIJOKI RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Mäkiraonmäki-kulttuurikylä KANNUS-SEURA RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kotiseutu ajassa NIVALA-SEURA RY 
 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Savesta ja tulesta ARS KALAJOKI RY 

      
Kainuun ELY-keskus Hossa Henki SUOMUSSALMEN KUNTA 
Kainuun ELY-keskus Karun kaunis Lentiira  LENTIIRAN KYLÄYHDISTYS RY 
Kainuun ELY-keskus Yläkainuun tarinakartasto  HYRYNSALMEN KUNTA 
Kainuun ELY-keskus Kristallipallo  SNOWPOLIS OY 
Kainuun ELY-keskus Manamansalon matkailupalvelukoko-

naisuuden kehittäminen 
VAALAN KUNTA 

Kainuun ELY-keskus Edelweiss MUSEOYHD. SODAN JA RAUHAN 
RATA RY 

Kainuun ELY-keskus Kainuun laulajat lavalle JUMINKEKO-SÄÄTIÖ 
      
Lapin ELY-keskus Paloperän kulttuuriperintö talteen ja 

tunnetuiksi tuotteiksi 
PALOPERÄN OSAKASKUNTA 

Lapin ELY-keskus Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 
Lapin ELY-keskus Cultrural - kansainväinen kulttuurimat-

kailuhanke 
MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
 

Lapin ELY-keskus Pallas-Ylläs matkailurinki 2 LAPIN YLIOPISTO 
Lapin ELY-keskus Kansainväliset kultturireitit -esiselvitys POHJOISIMMAN LAPIN LEADER 

RY. 
Lapin ELY-keskus Joulupukin ympärivuotinen elämysmaa-

ilma 
ROVANIEMEN KEHITYS OY 

Lapin ELY-keskus MUSTAPARRAN SAARISTO -
esiselvityshanke 

LAPIN YLIOPISTO 

Lapin ELY-keskus Lappi Elmassa - elävä maaseutu Lapissa 
2009 

ROVANIEMEN KEHITYS OY 
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KULTTUURIN HYVINVOINTIHANKKEET 
  
ALUE HANKKEEN NIMI HANKEHALLINNOIJA 

      
Uudenmaan ELY-keskus Kerkkoon kulttuuriviikko KERKKOON KYLÄYHDISTYS RY 
      
Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Skärgårdshistoriet och kultur på 
DVD/Saaristolaishistoriaa ja kultturia 
DVD:lle 

SJÖVÄGAR RF 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Furulund - för alla DRAGSFJÄRDS UNGDOMSFÖ-
RENING RF 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Harke II TURUN KRISTILLISEN OPISTON 
SÄÄTIÖ 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Förundersökningsprojekt för Gränslöst 
kretiva unga 

PARGAS 4H -KLUBB R.F. 

      
Satakunnan ELY-keskus Taidolla tuunaten tulevaisuuteen PARKANON 4H-YHDISTYS RY 
Satakunnan ELY-keskus Iällä on väliä JÄMIJÄRVEN 4H-YHDISTYS RY 
Satakunnan ELY-keskus Sata lämmintä sydäntä SATAKUNNAN AMMATTIKOR-

KEAKOULU 
Satakunnan ELY-keskus Juuret – Kuvataidetoiminta alueen ke-

hittämisen voimavaraksi 
MANNERHEIMIN LASTENSUOJE-
LUL.PARKANO 

      
Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Kyliltä kuultua ETELÄKARJALAISTEN NUORI-
SOSEUROJEN L 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Historiaa juhlassa ja arjessa HAMINAN HYWÄT ASUKKAAT 
RY 

      
Etelä-Savon ELY-keskus Tilimarkkinat historia herää VENETMÄEN MAA- JA KOTITA-

LOUSSEURA R 
Etelä-Savon ELY-keskus Innostava käsityö HIRVENSALMEN KÄSITYÖYH-

DISTYS RY 
Etelä-Savon ELY-keskus Elämäniloa Syviksessä KANGASNIEMEN RETKIPAIKKA 

SÄÄTIÖ 
      
Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Maaseutu – elävää kulttuuria MUURUVEDEN KYLÄYHDISTYS 
RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Taitobussi – kiertävä käsityöneuvonta, 
hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle 

TAITO POHJOIS-KARJALA RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Taitobussi -kiertävä käsityöneuvonta, 
hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle 

TAITO POHJOIS-KARJALA RY 

      
Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kulttuuri suomalaisten kylien elävöittä-
jänä 

KULTTUURIYHDISTYS KORPI-
KIRJASTO RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Nuorisokulttuuri kyläyhteisön voimava-
rana 

LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI 
RY 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Vauvaperhe väreilee MANNERHEIMIN LASTENSUOJE-
LULIITON SEINÄJOEN YHDISTYS 
RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Värien Teuva -esiselvityshanke TEUVAN KUNTA 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Teatteriharrastuksesta vireyttä ja elin-
voimaa 

SUOMENSELÄN TEATTERIYH-
DISTYS RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Seinäjoen kylien kulttuuritoiminnan 
koordinoinnin kehittämishanke Tu-
lisielut 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Väkihäjylä – omaleimainen ja kulttuuri-
sesti verkottunut Järvilakeus 

JÄRVILAKEUDEN KANSALAIS-
OPISTON KANN 

      
Pohjanmaan ELY-keskus Pedersöre dansfabrik  PEDERSÖRE KOMMUN 
Pohjanmaan ELY-keskus Egna uttryck  LARSMO KOMMUN 
Pohjanmaan ELY-keskus HYMY PIRITYISET RY 
Pohjanmaan ELY-keskus Sinnenas stig PEDERSÖRE KOMMUN 
Pohjanmaan ELY-keskus Esteetön Peliympäristö EPELI E-P:N TERVEYSTEKNOLOGIAN 

KEHITTÄMISKESKUS 
Pohjanmaan ELY-keskus Yhesä yhteen! KESKI-POHJANMAAN NUORISO-

SEURA RY 
      
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Työpajateatterikiertue MATKANIVAN NUORISOSEURA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Iin kulttuurimaisemareitti IIN KUNTA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kannusta laulaen -kuorofestivaali KANNUKSEN KIRKKOKUORO RY

      
Lapin ELY-keskus Kulttuurirakka LAPIN TAIDETOIMIKUNTA 
Lapin ELY-keskus Lohikentän juhla 2010 SUOMEN HUMANISTINEN AMK 
  
 
 

    

YLEISET KULTTUURIHANKKEET 
 
ALUE HANKKEEN NIMI HANKEHALLINNOIJA 

      
Uudenmaan ELY-keskus Hyvä ympäristö – parempi elämä -

esiselvitys 
PROAGRIA UUSIMAA 

Uudenmaan ELY-keskus Box aktivitetspark, etapp 1 SKÄRGÅRDENS VÄNNER I 
SNAPPERTUNA R. 

Uudenmaan ELY-keskus Utvecklingsprojekt för Kulturhuset 
Karelia 

FÖRENINGEN KULTURHUSET 
KARELIA I EK 

Uudenmaan ELY-keskus Aneriojärven rannalla SALON KAUPUNKI 
Uudenmaan ELY-keskus Nuori ooppera – ung opera KULTURFÖRENINGEN HÖGA C 

RF 
Uudenmaan ELY-keskus Mika Waltari -juhlavuosi PORNAINEN-SEURA RY 
Uudenmaan ELY-keskus Työväentalon liittäminen kaukolämpöön 

ym. 
KARKKILAN SOS. DEM. TYÖVÄ-
ENYH. RY 
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Uudenmaan ELY-keskus Aneriojärven tietopolku SALON KAUPUNKI 
Uudenmaan ELY-
keskus 

Liljendal hembygdsgård LILJENDAL HEMBYGDSFÖ-
RENING R.F. 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Kotiseutumuseo ARTJÄRVEN KOTISEUTUYHDIS-
TYS RY 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Pekka Streng -tapahtuma MYRSKYLÄN SOS. DEM. TYÖVÄ-
ENYHDISTYS 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Kaukurin kylätalo KAUKURIN RUKOUSHUONEYH-
DISTYS RY 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Loviisan seudun tanssiopiston peilisali LOVIISANSEUDUN TANSSIOPIS-
TON JA SIR 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Vihtijärven kylätalo VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Uudenmaan ELY-
keskus 

Tolkis Folkets Hus fastighetsanskaff-
ning 

KANNATUSYHDISTYS TOLKIS 
FOLKETS HUS 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Teater på luffen FINLANDS SVENSKA UNGDOMS-
FÖRBUND RF 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Ojakkalan urheilutalon kunnostus OJAKKALAN MARTAT RY 

      
Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Liedon Vanhalinnan Ystävänpolun 
opastus -hanke 

LIEDON VANHALINNA-SÄÄTIÖ 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Kuusiston Piispanpäivät SUOMEN LIIKEMIESTEN LÄHE-
TYSLIITTO 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Esakallion äänentoisto SOMERON ESA RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Salminiitun kyläkaava 2008–2009 SALMINIITUN VESI- JA PALVE-
LUOSUUSKU 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Förundersökning av projektet Bygg-
nadsvårdsverkstäder i Åboland - kul, 
kunskap, kontakter 

CURATIO BYGGNADSVÅRDSFÖ-
RENING I ÅBO 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Kotiseutukeskus Mäntylä - Vaihe 1 KOTISEUTUYHDISTYS LEMUN 
KEMPIT RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Ohjelmatyön kehittäminen HAARAN-ONKIJOEN KYLÄYH-
DISTYS RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Kiiruun kulttuuritila SOMERON KULTTUURI YHDISTYS 
RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Museistigen REGION ÅBOLAND RF - TURUN-
MAAN SEUTY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Länge leve Lotstugan HÖGSÅRA BYALAG R.F 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

"Båtbyggeri" HOUTSKÄRS KULTURGILLE RF 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Taloja ja tarinoita Paattisilta PAATTISTEN SEURA RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Vanhalinnan ystävänpolku Aurajoki-
laakson kulttuurimaisemaan 

LIEDON VANHALINNA-SÄÄTIÖ 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Syrjämän taiteilijakoti ORIPÄÄN KUNTA 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Kahden katsomon hankinta LIEDON HARRASTAJATEATTE-
RIYHDISTYS 
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Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Perinnekasvit museopuutarhassa MAA-JA ELINTARVIKETALOU-
DEN TUTKIMUS 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Pro Mäkilä -esiselvitys TAIVASSALO-SEURA RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Liedon Jokipuisto, vaihe I Hanhiojan-
puisto 

LIEDON KUNTA 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

HUS och HEM – bilden av vår kultur-
miljö (Taloissa ja tuvissa –
kulttuuriympäristömme kuva) 

CURATIO BYGGNADSVÅRDSFÖ-
RENING I ÅBO 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

FENIX – Jokivarren nuoret maailmalle VARSINAIS-SUOMEN JOKIVAR-
SIKUMPPANIT 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Someron Digikuvapankkiprojekti SOMERO-SEURA R.Y. 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Rajaton taidenavetta ARKIPELAG WORKSHOP YHDIS-
TYS RY 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Myllärin sauna NAUTELANKOSKI-SÄÄTIÖ 

Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

Villa Tallbacakan ulkokaton uusiminen MERIPIRTIN KERHO RY 

      
Satakunnan ELY-keskus Rokkileninki pitäjänpuvuksi KIUKAISTEN KILTA RY 
Satakunnan ELY-keskus Pyttymuseo MERIKARVIA-SEURA RY 
Satakunnan ELY-keskus Leinmäen kylätalo -hanke LEINMÄEN KYLÄYHDISTYS RY 
Satakunnan ELY-keskus Ikaalisten Wanhan Kauppalan kulttuuri-

perintöhanke 
IKAALISTEN KAUPUNKI 

Satakunnan ELY-keskus Kokemäen Seuratalon ympäristön pa-
rantaminen 

KOKEMÄEN SEURATALO-
YHDISTYS RY 

Satakunnan ELY-keskus Kauvatsa Open Air KAUVATSAN MOPEDISTIT RY. 
Satakunnan ELY-keskus Köyliön Upeat Valokuvat Arkistoon -

hanke (KUVA) 
KÖYLIÖ-SEURA RY 

Satakunnan ELY-keskus Euran Pirtin wc-tilat kuntoon KOTISEUTUYHDISTYS EURAN 
PIRTTI RY 

Satakunnan ELY-keskus Kylämiljöö kuntoon - kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan miljöön parantaminen 
Karjalan kylässä 

KARJALAN VALISTUS- JA UR-
HEILUTALO Ö 

Satakunnan ELY-keskus Historiapäivä-esiselvityshanke WUOJOKISEURA RY 
Satakunnan ELY-keskus Estraditaide osaksi lasten, nuorten ja 

aikuisten harrastusta ja musiikkikasva-
tusta 

LPKKY/LUOTEIS-PIRKANMAAN 
KEHITT YKS 

Satakunnan ELY-keskus KanTV:n videoarkiston digitointi KANKAANPÄÄ SEURA 
Satakunnan ELY-keskus Parkanon ja Kihniön kansallispuku LPKKY/PETÄJÄ-OPISTO KOULU-

TUSKUNTAYH 
Satakunnan ELY-keskus Välimaan perinnetorpan sauna EURAJOEN KUNTA 
Satakunnan ELY-keskus Kansainvälistyvä Karhuseutu KARHUSEUTU RY 
Satakunnan ELY-keskus Opinpolut luontoon RAUMAN KAUPUNKI 
Satakunnan ELY-keskus Rauman ja Eurajoen kotiseutumuseoi-

den kehittämishanke 
VASARAISTEN-SOUKAISTEN 
KYLÄYHDISTYS 

Satakunnan ELY-keskus Nakkilan esihistoria -näyttely NAKKILAN KUNTA 
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Satakunnan ELY-keskus DVD-tallennus MERIKARVIA-SEURA RY 
Satakunnan ELY-keskus Merikarvian merellisen matkailun kehit-

tämishanke 
MERIKARVIAN KUNTA 

Satakunnan ELY-keskus Investointihanke Estradi-hankkeen tuek-
si 

LPKKY/YLÄ-SATAKUNNAN MU-
SIIKKIOPISTO 

Satakunnan ELY-keskus Nuoriso-puhallinorkesterien yhteinen 
projekti 

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 

Satakunnan ELY-keskus Clover Power! 4H-twinning people SATAKUNNAN 4H-PIIRI 
Satakunnan ELY-keskus Maaseutuelinkeinojen historian ja kylä-

perinteen tallentaminen 
YTÖNKORVEN KULTTUURISEU-
RA RY 

Satakunnan ELY-keskus Kulttuurin ja toimintaympäristön kehit-
täminen Itä-Ikaalisissa  

RÖYHIÖN KYLÄSEURA RY 

Satakunnan ELY-keskus Mylly ja Museo PYHÄRANNAN KOTISEUTUYH-
DISTYS RY 

Satakunnan ELY-keskus Veteraanitiedot talteen Vakka-Suomesta VAKKASUOMALAISTA SOTAVE-
TERAANITIETOA TALTEEN RY 

Satakunnan ELY-keskus Teatterin toimintarakennusten paranta-
minen 

PYHÄJÄRVITEATTERIYHDISTYS 
RY 

Satakunnan ELY-keskus Tuiskulan Elävä Museo, ELMO TUISKULAN KYLÄYHDISTYS RY 
Satakunnan ELY-keskus Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja 

muinaisjäännökset 
LAITILAN KAUPUNKI 

Satakunnan ELY-keskus Huittisten meijerin uudet käyttömahdol-
lisuudet 

HUITTISTEN KAUPUNKI 

      
Hämeen ELY-keskus Vanhaa ja kadonnutta kylähistoriaa 

elvyttämässä 
LÖYTTYMÄEN KYLÄSEURA RY 

Hämeen ELY-keskus Ruuttanäyttämön katsomo TUULOKSEN VAPAAEHTOINEN 
PALOKUNTA RY 

Hämeen ELY-keskus Forssan Luonnonhistoriallisen Museon 
vitriinien parantaminen ja uusiminen 

LOUNAIS-HÄMEEN LUONNON-
SUOJELUYHDISTYS RY 

Hämeen ELY-keskus ElmoFest JOENTAAN KYLÄYHDISTYS RY 
Hämeen ELY-keskus Nihattula Ennen ja Nyt ARMIJÄRVEN SUOJELUYHDIS-

TYS RY 
Hämeen ELY-keskus Lopen Sotaveteraanimatrikkeli –kirja LOPEN SOTAVETERAANIT RY 
Hämeen ELY-keskus Sysmän VPK:n lava-alueen toimintojen 

monipuolistaminen 
SYSMÄN VPK 

Hämeen ELY-keskus Rautainen Salonkylä SALONKYLÄN PIENVILJELIJÄIN 
OSASTO 

Hämeen ELY-keskus Niskavuoren ääni -hanke HAUHON NÄYTTÄMÖTAITEEN 
HARRASTAJAT 

Hämeen ELY-keskus Linnaseudun kirja -koordinointihanke LINNASEUTU RY 
Hämeen ELY-keskus Asikkalan historian Hinkala ASIKKALAN KOTISEUTUYHDIS-

TYS RY 
Hämeen ELY-keskus Lopen teatterin istuinkatsomon uusimi-

nen 
LOPEN TEATTERIYHDISTYS RY 

Hämeen ELY-keskus Kulttuuritoimintaa kyliin HOLLOLAN NUORISOSEURA RY 
Hämeen ELY-keskus Morkku HÄMEEN HEIMOLIITTO 
Hämeen ELY-keskus Hauhon kesäteatterin kehittäminen LAUTSIAN KARTANOTEATTE-

RIYHDISTYS RY 
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Hämeen ELY-keskus Sepän pirtti kylän keskukseksi SATTULAN KYLÄYHDISTYS RY 
Hämeen ELY-keskus Wellamo-opiston sopimuskuntien koti-

seutumuseoiden kokoelmien hyödyntä-
minen 

WELLAMO-OPISTO 

Hämeen ELY-keskus Monnin Muskari MONNIN KYLÄYHDISTYS RY 
Hämeen ELY-keskus Kylät ja korttelit LINNASEUTU RY 
Hämeen ELY-keskus Tasoa Jokiläänin tapahtumiin JOKIOISTEN KUNTA 
Hämeen ELY-keskus Teatterin pukuhuonetilojen ja ylei-

söwc:n rakentaminen 
YPÄJÄN KUNTA 

Hämeen ELY-keskus Tulta päin - vapaapalokuntatoimintaa 
kotiseutuhenkeen 

HÄRKÄTIEN TEATTERIYHDIS-
TYS RY 

      
Pirkanmaan ELY-keskus Tuulimyllyn ja aittojen siirto ja kunnos-

tus 
AKAA-SEURA RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Mikkolan Navetta -hanke KULTTUURIYHD. MIKKOLAN 
NAVETTA RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Seurantalon näyttämötilojen korjaus ja 
länsipäädyn oikaisu 

LEMPÄÄLÄN NUORISOSEURA 
RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Kylmäkosken Kulttuurimylly KULTTUURIOSUUSKUNTA KO-
MEETTA 

Pirkanmaan ELY-keskus Tuomolan Perinneriihi  TUOMOLAN PERINNERIIHI RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Mikkolan Navetan muutostyöt KULTTUURIYHDISTYS MIKKO-

LAN NAVETTA 
Pirkanmaan ELY-keskus Soittimet nuorisopuhallinorkesterille KYRÖSKOSKEN VPK:N SOITTO-

KUNTA RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Kirjasta kiinni - kirjakulttuurin säilyttä-

minen ja edistäminen Vammalassa 
SUOMEN VANHAN KIRJALLI-
SUUDEN PÄIVÄT 

Pirkanmaan ELY-keskus Kertomuksia Jumesniemen kylältä JUMESNIEMEN SEUDUN KY-
LÄYHDISTYS RY 

Pirkanmaan ELY-keskus F.E. Sillanpään syntymän 120-
vuotisjuhlavuosi 

HÄMEENKYRÖN KUNTA 

Pirkanmaan ELY-keskus Pinsiön kyläkirja PINSIÖ-SEURA RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Maatalouskonemuseokeskuksen esisel-

vitys 
SEPPO J. KOTAJÄRVI -SÄÄTIÖ 

Pirkanmaan ELY-keskus Työväentalon VC-remontti KARKUN ISKU RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Killinkosken rakennusperintö-selvitys KILLINKOSKEN KYLÄYHDISTYS 

R.Y. 
Pirkanmaan ELY-keskus Musiikkia! Ruovesi -

kamarimusiikkijuhlien markkinointi 
MUSIIKKIA! RUOVESI RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Ruoveden kulttuuriympäristö 2008 RUOVEDEN KUNTA 
Pirkanmaan ELY-keskus Rantajätkien toimitilahanke RANTAJÄTKÄT RY 
Pirkanmaan ELY-keskus 2008/Keittiö kuntoon VILJAKKALAN SEUROJENTALO-

YHDISTYS 
Pirkanmaan ELY-keskus Meidän kylät HÄIJÄÄN KOULUPIIRIN ASU-

KASYHDISTYS 
Pirkanmaan ELY-keskus Seurantalo Sampolan sisäremontti AKAAN KAUPUNKI 
Pirkanmaan ELY-keskus Honkolan kylätalo VAHOSTEN METSÄSTYSSEURA 

RY 
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Pirkanmaan ELY-keskus Esiselvityshanke: Kyrösjärven seudun 

lähiradio "Kyrösradio" 
KYRÖSJÄRVEN SEUDUN PAI-
KALLISRADIOYH 

05 Pirkanmaan ELY-
keskus 

F.E. Sillanpään museoiden ja Myllyko-
lun kesäteatterin kunnostushanke 

HÄMEENKYRÖ-SEURA RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Katso ja näe ERÄJÄRVEN TYÖVÄEN NÄYT-
TÄMÖ RY 

Pirkanmaan ELY-keskus Pyynikkilän vanhan pappilan alueen 
kehittämissuunnitelma 

RUOVEDEN KUNTA 

Pirkanmaan ELY-keskus Apian kesäteatterin kunnostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 
Pirkanmaan ELY-keskus Rantajätkien äänitysstudiohanke RANTAJÄTKÄT RY 
Pirkanmaan ELY-keskus Nuori Soi -jousiorkesterihanke NUORI SOI RY 
      
Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Verlan seuratalohanke VERLAN SEUDUN KYLÄYHDIS-
TYS RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Johannes Takasen juhlavuosi 2009 JOHANNES TAKANEN SEURA RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Ääntä kylälle! TIRVAN NUORISOSEURA RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Elotulirock  UUKUNIEMEN ILO RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Kotipesä paremmaksi TAPAVAINOLAN JA LÄHIKYLIEN 
KYLÄYHDI 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Hikeä ja kyyneleitä - Konnunsuon van-
kilan maatila 

JOUTSENON KOTISEUTUYHDIS-
TYS RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Kesäteattereista kuuluu hyvin ELIMÄEN NUORISOSEURA RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Tupatalkoot UUKUNIEMI-SEURA RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Hoi lehmikarjanäyttely SAVITAIPALEEN KOTISEUTU 
YHDISTYS RY 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Hoi lehmikarja-hanke SAVITAIPALEEN KOTISEUTU 
YHDISTYS RY 

      
Etelä-Savon ELY-keskus Vanhojen työkoneiden säilytyspaikka, 

rakennus 
VIRTASALMEN VALKEAMÄEN 
MAA- JA KOTI 

Etelä-Savon ELY-keskus Maaseudun historian elävöittäminen 
nykykulkijalle pattoin tilalla 

JUVAN KUNTA 

Etelä-Savon ELY-keskus Teatteritilojen pintaremontti ja valoka-
lusto teatterisaliin 

LABORATORIOTEATTERIYHD. 
FENNICA 

Etelä-Savon ELY-keskus Etelö-Savon korjausrakentamiskeskus ETELÄ-SAVON RAKENNUSPE-
RINTÖYHDISTYS 

Etelä-Savon ELY-keskus Outsiderin tarinat:Faktaa ja fiktiota TIEMASSAAREN KYLÄYHDIS-
TYS RY 

Etelä-Savon ELY-keskus Putkinotkon alueen kunnostushanke SAVONLINNAN SEUDUN TEAT-
TERIYHDISTYS 

Etelä-Savon ELY-keskus Kerma-talon peruskorjaus KERMA-SAPPU-PÖLLÄKKÄ KY-
LÄYHDISTYS Y 

Etelä-Savon ELY-keskus Pappilanparven kesäteatterin katsomon 
kattaus 

MÄNTYHARJUN NÄYTELMÄ-
KERHO RY 

Etelä-Savon ELY-keskus Koirakiven kesäteatterin katoshanke KOIRAKIVEN NUORISOSEURA 
RY 
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Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Mansikkaniemen katos IISALMEN KAUPUNKI 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Alapitkän nuorisoseuran kulttuuri- ja 
harrastetilahanke 

ALAPITKÄN NUORISOSEURA RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Jyrkän Pajasaari JYRKÄN KYLÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Niskaharjun lava SORSAKOSKEN ELÄKELÄISET 
RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Selvästi Paras VOIMA VIRTAA RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Paisuan koulukiinteistöt –
kunnostushanke 

PAISUAN KYLÄSEURA RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Musta teatteri - Black Light Theatre SUONENJOEN KAUPUNKI 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Tahkon päätie NIKE RY 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Savolainen puuvene KULTTUURIOSUUSKUNTA 
ELONKIRJO 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Holy youth in action - esiselvityshanke JUANKOSKEN SEURAKUNTA 

Pohjois-Savon ELY-
keskus 

Varastorakennus ja kalusto PALONURMEN NUORISOSEURA 
RY 

      
Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Opas esteettömään lastenkulttuuriin KARJALAN LASTENKULTTUU-
RIN KEHITTÄMI 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Vuokonjärven kesäteatterin investointi-
hanke 

VUOKONJÄRVEN KESÄTEATTE-
RI RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Kulttuuria kylille; Honkavaaran seudun 
kehittämishanke 

HONKAVAARAN SEUDUN KY-
LÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Honkavaaran kesäteatterin katsomon 
rakentaminen 

HONKAVAARAN SEUDUN KY-
LÄYHDISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Näyttelytalon kunnostus MSL:N VAARA-KARJALAN 
KULTTUURIYHDIS 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Näyttelytalon kunnostus markkinointi ja 
yhteistyö 

MSL:N VAARA-KARJALAN 
KULTTUURIYHDIS 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

ITE Vaaroilla Joensuun seutu MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Pohjois-Karjalan museoverkosto selvi-
tys 

Tohmajärvi-seura ry. 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Katri Vala, Sininen ovi -kehittäminen MSL JOENSUUN KULTTUURIYH-
DISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Katri Vala, Sininen ovi -investoinnit MSL JOENSUUN KULTTUURIYH-
DISTYS RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Kesäteatterin tuotteistaminen - inves-
tointi 

ROUKALAHDEN KIVEKKÄÄT RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Kujoset Kauppatielle kehittäminen ILOMANTSIN KUNTA 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Lehmäooppera MSL JOENSUUN KULTTUURIYH-
DISTYS RY 
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Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Suohonlaulajat -projekti KARJALAISEN KANSANTAITEEN 
YHDISTYS 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Elämyskohteeksi Kukkola (investoinnit) POHJOIS-KARJALAN MAATALO-
USSÄÄTIÖ 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Elämyskohteeksi Kukkola (kehittämi-
nen) 

POHJOIS-KARJALAN MAATALO-
USSÄÄTIÖ 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Haikolan pitotalo ja metsäpuutarha NURMEKSEN EVANKELINEN 
OPISTO 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Ite- vaaroilla II, Keski- Karjala, Jetina MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Media Viisas kehittäminen VARPARANNAN KOULUN VAN-
HEMPAINYHDIST 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Media Viisas investoinnit VARPARANNAN KOULUN VAN-
HEMPAINYHDIST 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

De Gospel Train VERÄJÄ RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Ronkelin kylätalon kunnostus RONKELIN NUORISOSEURA RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

ITE Vaaroilla Vaara-Karjala MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Louhitalo - kulttuurikeskus yli rajojen 
Toteuttamisvaihe 2 

KULTTUURIYHDISTYS LOUHI RY

Pohjois-Karjalan ELY-
keskus 

Vanhan rakennuksen siirto ja korjaus JUUKA-SEURA RY 

      
Keski-Suomen ELY-
keskus 

ITE ESILLÄ pohjoisessa Keski-
Suomessa 

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Vanha paloasema SÄYNÄTSALO-SEURA 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Soskon kalastuskunnan historiikki SOSKON KALASTUSKUNTA 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kyläkirja KEITELEPOHJAN KYLÄYHDIS-
TYS RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Mennyttä etsimässä HANKASALMEN 4H-YHDISTYS 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kulttuuri Euroopan kylien yhdistäjänä - 
esiselvityshanke 

KULTTUURIYHDISTYS KORPI-
KIRJASTO RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kylälaulukirja LUHANGAN KUNTA 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Härkää sarvista - luonnon- ja maise-
manhoitoa laiduntamalla. 

KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖ-
KESKUS 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Maskiven metsäkämpän entisöinti JÄMSÄNKOSKEN METSÄS-
TYSYHDISTYS RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Itsenäisen Toivakan 100 vuotinen taival 
kuvin ja sanoin 

TOIVAKAN PITÄJÄSEURA RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Venekosken varastohalli VENEKOSKEN NUORISOSEURA 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kihveli soikoon Hankasalmen Asemal-
la! 

KIHVELI SOIKOON RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Digirengas KÄRKKÄÄLÄN NUORISOSEURA 
RY 



149 
 

 
Keski-Suomen ELY-
keskus 

PEKKA-hanke METSÄKULMA SEURA RY  

Keski-Suomen ELY-
keskus 

ITE KESKELLÄ MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

Kotiseututalo Simolan rakennusten 
korjaus- ja huoltohanke 

LEIVONMÄKI-SEURA RY 

      
Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kotiseututalo käyttökuntoon KAUHAJOKI-SEURA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Nurminiemen muistomerkkitien kun-
nostus 

RUONAN RINKI RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kesäteatteri Sotkanpesän kunnostus KAUHAJOEN NUORISOSEURA 
R.Y. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Ilmajokisten perinnerakennusten kun-
nostus 

ILMAJOKI-SEURA R.Y. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Asiapaperit talteen ÄHTÄRI SEURA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Esittävän taiteen talo Suupohjaan -
esiselvitys 

KULTTUURIYHDISTYS KATTO! 
RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Nelimarkka-puukiinteistöt kuntoon ALAJÄRVEN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Muinaiset Juuremme ETELÄ-POHJANMAAN MAA-
KUNTAMUSEO 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Rytmikorjaamon tapahtumapihan toteu-
tus 

RYTMIKORJAAMO OY  

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Luoman kulttuuripaikka ILMAJOEN LUOMAN KYLÄSEU-
RA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Mallastamo PERINNEYHDISTYS KUURNA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kasino Toimii KAUHAJOEN KARHU RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Bändikamat SUUPOHJAN KULTTUURIYHDIS-
TYS 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Prosin talon alueen kunnostuksen pää-
tökseen saattaminen 

KARIJOKI-SEURA RY. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Ilmajoen Oopera-areenan kulttuuri- ja 
virkistysalueen investointihanke 

ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Aisamäen katettu katsomo PERÄSEINÄJOEN PENNIHÄÄT RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kulttuuritalo Peräseinäjoelle PERÄSEINÄJOEN KULTTUURI-
TALO OSUUSKUNTA 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Luhrikan kesäteatterialue LARVATEATTERI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Rantamajan tanssilavan muutostyöt KORTESJÄRVEN ISOMÄEN 
MAAMIESSEURA 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Active villages prjoect  LAPUAN KAUPUNKI 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Videotaidetta urkumusiikista -hanke LAPUAN URKUFESTIVAALIYH-
DISTYS RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Folkpolis SIBELIUS-AKATEMIA KOULU-
TUSKESKUS 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Onnelan kesäteatterin kasvojen kohotus HÄRMÄNKYLÄN NUORISOSEU-
RA   

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kylätalon rakentaminen KODESJÄRVEN KYLÄSEURA RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Niittypäivä v. 1904 LÄNSIKYLÄN KYLÄYHDISTYS 
RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Ruona 1808 tapahtumahanke RUONAN RINKI RY 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

IPTV VALOKAISTA OSUUSKUNTA 

Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Kontiaisten Kylätalon varasto ja näyt-
tämö 

KONTIAISTEN KYLÄYHDISTYS 
RY 

      
Pohjanmaan ELY-keskus Bygden berättar NÄRPES HEMBYGDSFÖRENING 

R.F. 
Pohjanmaan ELY-keskus Toripysäkki VETELIN KUNTA 
Pohjanmaan ELY-keskus Nordanvind  NANUQ RF 
Pohjanmaan ELY-keskus Målpe Stryömin  2 MOLPE UNGDOMSFÖRENING 

ENIGHETEN RF 
Pohjanmaan ELY-keskus Hembygdsgård i glesbygd utsatt för 

förandringens krafter  
STIFTELSEN KILENS HEM-
BYGDSGÅRD 

Pohjanmaan ELY-keskus ESSEGÅRDEN - EN MODERN 100-
ÅRING 

ÖVERESSE UNGDOMSFÖRENING 
R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Närpes teater NÄRPES HEMBYGDSFÖRENING 
R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus ITE soi - uusiosoittimet osana ITE-
taidetta 

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Pohjanmaan ELY-keskus Move it - Österbotten SVENSKA ÖSTERBOTTENS 
UNGDOMSFÖRBUND 

Pohjanmaan ELY-keskus Räyringin tanssilavan kunnostus RÄYRINGIN NUORISOSEURA RY 

Pohjanmaan ELY-keskus Vihinpuu PAJAMÄEN TALOMUSEON KAN-
NATUSYHD RY 

Pohjanmaan ELY-keskus Maitolaiturit maisemointihanke LEHMÄJOEN KYLÄYHDISTYS RY

Pohjanmaan ELY-keskus Kilvikens bastu STIFTELSEN KILENS HEM-
BYGDSGÅRD 

Pohjanmaan ELY-keskus Förbättrande av yttre områden  PÖRTOM HEMBYGDSFÖ-
RENINGN R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Konstklubb – Taidekerho  
 

JAKOBSTADS STAD 

Pohjanmaan ELY-keskus Skirv tillgänglig kultur SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET 
RF 

Pohjanmaan ELY-keskus Scoutsstugan natur och fågelcenter för 
barn och undomar 
 

NEDERVETIL SCOUTKÅR VÄG-
VISARNA R.F 

Pohjanmaan ELY-keskus Trivselprojekt Norrnäs 
 

NORRNÄS UNGDOMSFÖRENING 
R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Sjöhistoriska föreningens kansli kansliet KRISTINESTADS SJÖHISTORISKA 
FÖRENINGEN RF 
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Pohjanmaan ELY-keskus Ung folkmusikbro  FINLANDS SVENSKA SPEL-

MANSFÖRBUND RF 
Pohjanmaan ELY-keskus Taide-Vionojan kunnostushanke VIONOJA-SÄÄTIÖ 
Pohjanmaan ELY-keskus Yytäbysdaga – en hel festvecka 

 
YTTERESSE OMRÅDESFÖ-
RENING R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Filttak RANGSBY UNGDOMSFÖRENING 
FAGERÖ R.F. 

Pohjanmaan ELY-keskus Elävää historiaa -hanke ETELÄPOHJALAISET JUURET RY 

Pohjanmaan ELY-keskus Remontti HALSUA TALO V KALLIOKOSKI 
MUSEOKANN 

Pohjanmaan ELY-keskus Ylipään Nuorisoseura ry:n ikkunare-
montti 

ISONKYRÖN YLIPÄÄN NUORI-
SOSEURA RY 

Pohjanmaan ELY-keskus FÖRBÄTTRANDE AV YTTRE OM-
RÅDEN 

PÖRTOM HEMBYGDSFÖ-
RENINGN R.F. 

      
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Kiiminki 150-vuotta - Koitelin laulu- 
juhlavuoden näytelmä 

KIIMINGIN KUNTA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Yhteenääneen SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN KOU-
LUTUSKUNTAYHTYMÄ 
 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Metsäkulttuurikeskus Alnus  ALNUS RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Junki- ja perinnemarkkinat TALUSKYLÄN KYLÄYHDISTYS 
RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Niemelän kesäteatteri NIEMELÄN KYLÄNÄYTTELIJÄT 
RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Haapajärven kaupunkikeskustan yh-
teismarkkinointi 

HAAPAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY 

 Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Piippolan vaarin lastenlaulufestivaali 
2009 

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN 
SEUDUN KUNTA 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Tarinoista voimaa kulttuurin kansainvä-
liseen kehittämiseen ,esiselvitys 

SUOMEN ELÄMÄNTARINAYH-
DISTYS RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Korpihovin tanssilava KÄYLÄN SEUDUN MAAMIES-
SEURA RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Pyhäsalmen Suurlavan remontti PYHÄJÄRVEN POHTI RY VOIM. 
JA URH. 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Katettu tapahtuma-areena KUUSAMON NÄYTTÄMÖ RY 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus 

Pieni talo Unkarissa RAUTION KYLÄYHDISTYS RY 

      
Kainuun ELY-keskus Höyryveturin siirto Ämmänsaareen SUOMUSSALMEN KUNTA 
Kainuun ELY-keskus Koti tavaroille VAARANKYLÄN KYLÄYHDIS-

TYS RY 
Kainuun ELY-keskus Tervatietokeskus LOTNIKKA NIEMISEN KYLÄYHDISTYS RY 
Kainuun ELY-keskus Kylätalojen ja -tapahtumien kehittämis-

hanke 
PROAGRIA KAINUUN MAASEU-
TUKESKUS 

Kainuun ELY-keskus PERINTEESTÄ TULEVAISUUTEEN JONKERIN KYLÄSEURA RY 
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Kainuun ELY-keskus Kylämaisema – hanke PROAGRIA KAINUUN MAASEU-

TUKESKUS 
Kainuun ELY-keskus Teatteritalo Suomussalmelle SUOMUSSALMEN NÄYTTÄ-

MÖYHDISTYS RY 
Kainuun ELY-keskus Pikku-Kummun siirtäminen Riihipihaan RIIHIPIHA-MUSEON SÄÄTIÖ 

Kainuun ELY-keskus Pala palalta italiaa KAINUUN OPISTO OY 
      
Lapin ELY-keskus Tanhuan Messula TANHUAN KYLÄSEURA RY 
Lapin ELY-keskus Kajastus kuntoon KAIRALAN KAJASTUS RY 
Lapin ELY-keskus Musiikkinäytelmä Pieni kansani laulu KOLARIN KUNTA 

Lapin ELY-keskus ITE Lapissa MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 
RY 

Lapin ELY-keskus Paloperän kylätalohanke PALOPERÄN OSAKASKUNTA 
Lapin ELY-keskus Kerässiepin Puuhapojat KERÄSSIEPIN KYLÄYHDISTYS 

RY 
Lapin ELY-keskus Tanssi- ja juhlateltan sekä siihen kuulu-

vien tarvikkeiden hankinta 
TANSSISEURA HEINÄKENGÄT 
RY 

Lapin ELY-keskus Sallan kyläympäristöt kuntoon -hanke SALLAN KUNTA 

Lapin ELY-keskus Meltosjärven ympäristöhanke 2010 MELTOSJÄRVEN KYLÄYHDIS-
TYS RY 

Lapin ELY-keskus Suvannon rakennusten vauriokartoitus-
hanke 

PELKOSENNIEMEN KUNTA 

Lapin ELY-keskus Kätkän maisemanhoitosuunnitelma TERVOLAN KUNTA 
 
 


	Esipuhe 
	Förord
	OSA I
	Rakennerahastohankkeet 
ohjelmakaudella 2007-2013
	1 Rakennerahasto selvityksen tausta ja tavoitteet
	2 Aineisto ja menetelmät
	Aineisto
	Menetelmät
	Monialaiset hankkeet

	3 Tulokset
	3.1 Luovan talouden ja kulttuurin kehittäminen 
rakennerahastoista Suomessa
	 3.2 Rakennerahastorahoitus ja hankkeet suuralueittain
	3.3 Hanketoimijat
	3.4 Kulttuurin rahoitus ELY-alueittain
	3.5 Kulttuurihankkeiden tarkastelu teemoittain

	4 Lopuksi
	OSA II
	Kulttuuri Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmassa kaudella 2007–2013
	1 Selvityksen tausta ja tavoitteet
	2 Aineisto ja menetelmät
	Aineisto
	Menetelmät


	3 Tulokset: Kulttuurin ja luovan talouden kehittäminen maaseudulla
	3.1 Maaseudun kulttuuri-hankkeet ELY-alueittain
	3.2 Toimijat maaseudun kulttuurihankkeissa
	3.3 Maaseudun kulttuurihankkeiden tarkastelu teemoittain

	Johtopäätöksiä
	EU:n rakennerahasto-ohjelmat
	Manner-Suomen maaseutuohjelma



	OKM11_liitteet1Ja2.pdf
	Liite 1: Kulttuurin ESR- ja EAKR-hankkeet kaudella 2007–2013.ESR-hankkeet ja EAKR-hankkeet on listattu erikseen ja teemoittaisessa järjestyksessä.
	Liite 2: Manner-Suomen maaseutuohjelman kulttuurihankkeet teemoittain.


