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KUULTOHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET
Kainuun kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen

Toteutus:
Elias Lönnrot -seura yhteistyössä Generaattori-yhteisön ja Vaalan kunnan kanssa

TAUSTAA

Kainuun kulttuuri-info

Kainuun kulttuuri-info (kulttuuripalvelukeskus) perustettiin 1.7.2011 Elias Lönnrot -seuran alaisuu-
teen Kainuun Liiton ja Kainuun kuntien rahoituksella edistämään maakunnan taiteilijoiden ja kult-
tuurituottajien sekä kulttuuriyritysten ja -matkailutoimijoiden asemaa. Hankkeen ensimmäinen
vaihe toteutettiin EAKR-rahoituksella 1.7.2011 – 31.12.2013. Toinen vaihe ”Osallistavan kulttuurin
hanke” toteutettiin 1.1. – 31.12.2014 (Liite 1).

Kainuun kulttuuri-infon toimesta aloitettiin syksyllä 2011 ensimmäistä kertaa maakunnan historiassa
Kainuun kuntien kulttuuri- ja sivistystoimen sekä muiden kulttuuriasioista vastaavien säännöllinen
kokoontuminen yhteistyön kehittämiseksi ja taide- ja kulttuuriasioiden edistämiseksi. Yhteistyössä
kuntien ja kulttuuritoimijoiden kanssa toteutettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja Kainuun
vuotuisia kulttuurifoorumeita.

Esiselvityshanke

Syksyllä 2012 valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Elias Lönnrot -seuran esiselvitys
”Kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen” (Liite 2). Selvityksen yleisen osan laativat Kulttuuri-infon
koordinaattori Lasse Lyytikäinen ja projektipäällikkö Maria Helo. Kuntakohtaisen selvityksen laati
Kajaanin harrastajateatterin johtaja Sara Saxholm. OKM:n tuki oli suuruudeltaan 9.000,00 euroa.

KUULTO-hanke

Vuonna 2012 käynnistyi Jyväskylän yliopiston rahoittama KUULTO-hanke Kainuussa, jossa koordinoi-
jana oli Elias Lönnrot -seura ry / Kainuun kulttuuri-info ja osatoteuttajina Generaattori-yhteisö
(Tanssiteatteri Routa, Kulttuuriosuuskunta G-Voima ja Kajaani harrastajateatteri) sekä Vaalan kunta.
Samalla Kainuun KUULTO-hanke oli ainoa maakunnallinen toteutus maassa. Avustuksen suuruus oli
58.500,00 euroa. Hankkeen kautta palkattiin ammattitaiteilijoita ohjaamaan kuntien harrastajien
omaehtoisen ja osallistavan kulttuurin toimintaa. Erityistavoite oli toiminnan ulottaminen syrjäseu-
duille eri-ikäisille henkilöille ja ryhmille, jotka muutoin olisivat jääneet kulttuuritoiminnan ulkopuolel-
le.
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KUULTO-hanke käynnisti joissakin kunnissa suoraa jatkotoimintaa joko kunnan tukemana tai kol-
mannen sektorin kulttuuritoimijoiden omana toimintana. Taiteen ja kulttuurin osuus Kuntien kansa-
laisopistoissa on ollut perinteisesti suhteellisen vahvaa ja sai lisäaineksia KUULLOSTA.

Kainuun kulttuurifoorumi

Vuonna 2011 Kainuun kulttuurifoorumi toteutettiin Puolangalla, vuonna 2014 Paltamossa ja vuonna
2013 Vaalassa. Vaalan kulttuurifoorumissa esiteltiin Kuulto-hankkeen sen hetkisiä tuloksia. Kuulto-
hankkeesta saadut myönteiset tulokset vaikuttivat oleellisesti Kainuun kulttuuri-infon vuonna
2014 toteutetun toisen vaiheen sisältöön ja toteutukseen.

Kulttuuria kuntalaisille -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi aikaisemman lisäksi Elias Lönnrot -seuralle 36.000,00 Kainuun
kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen ”Kulttuuria kuntalaisille”-hankkeeseen (Liite 3), mikä
osaltaan täydensi ja vahvisti Kuulto-hankkeen ja muiden rinnakkaisten hankkeiden vaikuttavuutta.

Muita hankkeita

Edellisten lisäksi Elias Lönnrot -seura toteutti vuosina 2012 – 2013 Kainuun kulttuuriympäristöoh-
jelmahankkeen (Kainuun ELY-keskus ja Kainuun Etu Oy, 100.000,00 euroa) sekä Oulujärven alueen
kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämishankkeen (OKM, 25.000,00 euroa). Nämä hankkeet osal-
taan vahvistivat myös kulttuuritoimijoiden ja -harrastajien toimintaympäristöjä.

Hankkeiden yhteisvaikutus

Kaikki mainitut hankkeet ovat mahdollistaneet Elias Lönnrot -seuran kautta panostamisen vuosina
2012 – 2013 Kainuun kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen suoraan keskimäärin kuntaa kohden
11.500,00 euroa ja välillisesti runsaat 24.000,00 euroa. Elias Lönnrot -seuran tavoitteena onkin ollut,
että eri hankkeiden yhteisvaikutuksen kautta saataisiin mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Elias Lönnrot -seuralle vuosiksi 2014- 2015 22.000,00 euroa
kulttuurini matkailulliseen tuotteistamiseen. Rahoituksella tuetaan Culture Finland -kulttuurimatkai-
lun katto-ohjelman Kainuun koordinaatio- ja kehittämishanketta.

Kuntien kulttuuritoimen edustajien kokous

Kainuun kulttuuri-infon toiminnan ja sen hankkeiden loppuarviointi järjestettiin Suomussalmen Raat-
teen portissa 10.12.2014. Tilaisuudessa sovittiin myös vuoden vaihteessa päättyvän Kulttuuri-infon
toiminnan toimintojen jatkamisesta kunnissa. Kukin kunta nimeää kulttuuritoiminnan kehittämisen
yhteyshenkilön ja nettisivuston päivittäjän. Kainuun liiton kanssa on sovittu, että sivusto on väliaikai-
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sesti liiton hoidossa. Kuntia edustivat tilaisuudessa kulttuuri- ja sivistystoimesta vastaavat henkilöt.
Kulttuuri-info sai kuntien edustajilta kiittävän arvioinnin asteikolla 1-5.

Hyvinvointia kulttuurista -hanke

Elias Lönnrot -seura järjesti yhdessä Kainuun Sote-kuntayhtymän, Kajaanin kaupungin ja 13 kult-
tuurijärjestön ja kolmannen sektorin edustajan kanssa seminaarin teemalla ”Hyvinvointia kulttuu-
rista” Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksessa 30.10.2014. Tilaisuudessa hyödynnettiin
Kuulto-hankkeesta ja sen rinnakkaishankkeista saatuja kokemuksia. Foorumissa asetettiin tavoit-
teeksi laajan kehittämishankkeen toteuttaminen samalla teemalla kulttuuritoimijoiden ja Sote-
kuntayhtymän kanssa. Neuvottelujen perusteella Sote-kuntayhtymä on suhtautunut suunnitelmaan
hyvin myönteisesti ja valmistelut aloitetaan vuoden 2015 alkupuolella. Hankkeen koordinaattorina
toimii Elias Lönnrot -seura.

Hyvinvointimatkailun kehittämishanke

Elias Lönnrot -seura on valmistellut yhteistyössä Kainuun säätiön, Vuokatin urheiluopiston ja Lapin
korkeakoulukonsernin kanssa Hyvinvointimatkailun kehittämishanketta, jossa pyritään yhdistä-
mään taiteen- ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, ruoka- ja ravitsemusalan, hyvinvointialan sekä
kansainvälisyyden osaaminen. Em. hankkeet ovat saaneet virikkeitä ja sisältöjä KUULTO-hankkeen
tuloksista.

KUULTO-HANKKEEN TOTEUTUS KAINUUSSA

Kainuun toimintakokeilun tavoitteena on järjestää kulttuuripalveluja yli kuntarajojen. Toimintakokei-
lun tärkeimmäksi asiaksi koettiin se, että kulttuuripalveluja tulee viedä sellaisiin paikkoihin, joissa
ihmisillä ei välimatkojen tai jonkun muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta osallistua säännöllisesti
järjestettyihin kulttuuritapahtumiin tai edes kohdata kulttuuripalveluita. Toimintakokeilussa pyrittiin
tasapuoliseen kulttuurin saavutettavuuteen ammattitaiteilijoiden avulla. Kohtaamispaikkoina toimi-
vat kainuulaiset kylät. Erityisenä pilottikuntana on Vaala, josta oli mukana kunnan kulttuuritoimen
kanssa valitut kyläyhteisöt. Kainuun kunnat voivat yksin tai yhdessä usean kunnan kanssa tilata ja
kierrättää ammattitaiteilijoiden ja taiteilijaryhmien esityksiä, tuotantoja ja näyttelyitä. Kokeilun ai-
kana kuntia kannustetaan tilaamaan yhdessä sovittava esitys omaan kuntaansa sekä tarjoamaan
kuntalaisilleen kuljetuksen toisen kunnan kulttuurisesityksiin tai -tapahtumiin.

Kainuun toimintakokeilu perustui kahden opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitetun hakemuksen
yhdistämiseen.  Kokeilun tavoitteeksi tuossa hakemuksessa määriteltiin: ”Kartoittaa yhdessä Kainuun
kuntien kulttuuritoimien kanssa maakunnan kulttuuritilanne kunnissa sekä kolmannella sektorilla ja
lisätä yhteistyötä Kainuun kuntien kulttuuritoimien sekä kuntien ja kulttuuritoimijoiden ja -yrittäjien
välillä. Kuulla kuntalaisia toivottujen ja tarpeellisten kulttuuripalveluiden ja -tarjonnan osalta. Järjes-
tää kulttuuripalveluja yli kuntarajojen ja lisäksi tarjota kuntalaisille mahdollisuus osallistua kulttuuri-
tapahtumiin ja -tilaisuuksiin kuljetusten ja muiden toimivien käytäntöjen avulla. Päämääränä on
kulttuurisesti toimiva maakunta, jossa jokainen kunta pystyy tarjoamaan kuntalaisilleen monipuolis-
ta ja tasokasta kulttuuritoimintaa sekä -palveluja.”
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VAIHE 1:

Kesään 2013 mennessä oli tehty seuraavia toimenpiteitä, joita esiteltiin Vaalassa 7.6.2014 pidetyssä
Kainuun kulttuurifoorumissa:

Ensimmäinen tavoite, toiminnan kartoittaminen tehtiin (vastaavia kartoituksia oli toki tehty jo aikai-
semminkin), mutta toimintakokeilun tulos ei jäänyt siihen, vaan kokeilun toimijoina toteuttajaosa-
puolet, taiteilijat ja kulttuurituottajat tuottivat monia käytäntöjä kulttuuritoiminnan alueellisten
esteiden poistamiseen.

Arviointikeskustelussa toimintakokeilu osoittautui erittäin onnistuneeksi toiminnalliseksi yhteis-
työskentelyksi.  Kajaanissa toimivan Generaattori-yhteisön jäsenet Routa-ryhmä, Kajaanin Harrasta-
jateatteri ja Kulttuuriosuuskunta G-voima veivät kulttuuritoimintoja Kainuun kyliin. He veivät syrjäi-
sessä kylässä toimivan valmiin ryhmän käyttöön työkaluja ja uusia ideoita toiminnan kehittämi-
seen. Tavoitteena oli siis ”mennä syrjään, sinne minne kukaan ei tänä päivänä muutoin mene, koh-
data siellä elävät ihmiset ja asettua taiteen ja kulttuurin äärelle heidän kanssaan.”  Puhuttiin etsiväs-
tä toiminnasta: kaikkiin kuntiin saatiin toimintaa ja keskeisin väline oli ammattiohjaajien vetämät
toimintaryhmät.

Ammattitaiteilijat menivät kyliin aktiivisiin ryhmiin ja perustivat työpajoja.  Kokemustietoa tuli
myös siitä, miten toimintaryhmän koulutus ja ammattiohjaajan tuleminen yhden kylän harrastajate-
atteriin aktivoi myös naapurikylän sammunutta teatteriharrastusta.

Näissä kohtaamisissa jätettiin taitopääomaa kuntiin/kyliin. Toimintakokeilun aikana taiteilijaryhmät
pohtivat työnsä merkitystä ja sitä, miten he voisivat kehittää toteutetusta toimintakokeilusta tuote-
konseptin.  Alkuun oli vaikea se ajatus, että mennään syrjäkylille ja etsitään niitä, jotka eivät vielä
ole toiminnassa mukana. Työpajat on raportoitu ja valokuvattu päiväkirjoihin. Valmiista projektista
laadittiin dokumenttielokuva, johon on kuvattu kaikki työpajat.  Kaikkiin kuntiin ja työpajoihin lähe-
tettiin dokumenttielokuvasta kopio. Päiväkoteihin tehtiin työkalupakkeja hoitajille dokumentiksi ja
muistutukseksi, että mitä työpajoissa on tehty.

Yksi konsepti muodostui teatteriharrastuksen piiristä. Toimintaryhmässä sovellettiin hahmoteatteria,
teatteri-improa, jossa asiat tapahtuvat, asiat lähtevät syntymään, toteutuu luovuus, omaan itseen ja
toisiin tutustuminen ja jossa Idea ja kulttuurin tekeminen lähtee ryhmästä.  Hahmoteatterissa voi
huomata itsestä sellaista, että ahaa toiminkin tällaisessa tilanteessa tällä tavoin, että lähden lähtö-
kohtaisesti painamaan itseäni alaspäin, sen sijaan että katsoisin jotenkin hyväksyvästi.

Arviointikeskusteluissa toiminta todettiin erittäin onnistuneeksi ja palaute osallistujilta oli erinomais-
ta. Selkeimmin onnistumista mittaa se, että suurin osa toimintaryhmistä jatkuu kansalaisopiston
tuella. Tosin kansalaisopistojenkin kohdalla taloudelliset ongelmat voimistuivat loppuvuoden 2013
aikana, eivätkä kaikki suunnitellut ryhmät päässeetkään jatkumaan.

Kaikkien kuntien kulttuuritoimialan edustajat ovat kokoontuneet useasti ja pohtineet yhteistyön
muotoja. Suuri toive oli verkostoituminen ja saada ne omat ammattilaiset kuntiin käyttöön. Toimi-
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jat/taiteilijat ovat tavanneet toisiaan ja konkreettisesti nähneet sen, mitä voitaisiin yhdessä tehdä.
He ovat kokeilleet tekemistä yhdessä ja hyväksi sen havainneet.

Kuntien kulttuuritoimien yhteisistä keskusteluista rakentui Kulttuuria kuntalaisille -hanke (OKM:n
rahoitus), jossa kuntalaiset voivat hakea maakuntien kulttuuritoimen edustajista kootulta raadilta
kulttuuriesityksiä, tapahtumia ja työpajoja omalle kylällensä. Kerättiin tietoa, minkälaista toimintaa
kylille haluttaisiin ja vietiin toimintoja niihin. Toimittiin koko maakunnan alueella, pyrittiin lisäämään
kuntalaisten aktiivisuutta ja kuntien kulttuuritoimelle lisää tietoutta.  Rahoitus oli 36 000 ja se käy-
tettiin suoraan osto-palveluihin, matkakuluihin ja esitysten ja työpajojenvientiin.

KUULTO-toiminnalla oli vaikutusta siihenkin, että pienillä paikkakunnilla alettiin antaa arvon omalle
tekemiselle. Kulttuurimatkailu ei ole yleisesti ottaen ole  ollut kehittynyttä, koska ei aina arvosteta
omaa kulttuuria. Toiveena on ollut, että paikallista kulttuuria tulisi myös kaupalliseen tarjontaan.

Arviointitilaisuudessa pohdittiin myös sitä, voisiko valtio helpottaa kaukana keskuksista olevien kun-
tien toimintamahdollisuuksia aloittamalla uudelleen taidelaitosten ja taidekeskusten alueellisen
toiminnan tukemisen. Myös taiteilijoiden nykyistä parempi työllistyminen alueellisissa toiminnoissa
maakunnan eri kunnissa oli keskustelussa toiveena ja keinoja siihen pohdittiin. Kulttuuri- ja taidelai-
tosten alueille eli oman toimipaikan ulkopuolelle suuntautunut toiminta tiedettiin tai ainakin tulkit-
tiin päättyneen silloin, kun alueelliseen toimintaan varattuja määrärahoja ei voinut enää hakea mi-
nisteriöstä. Kainuuta lukuun ottamatta arviointikeskusteluissa ei juuri pohdittu tämän avustusmuo-
don käyttöönottoa uudelleen, vaikka se olisi varsin keskeistä pyrittäessä alueellisesti tasapainoiseen
taiteellisten elämysten mahdollistumiseen kuntien asukkaille.

VAIHE 2:

Syksyllä 2013 toteutettiin vielä työpajoja. Kainuulaisille taiteen tekijöille sekä taiteesta ja kulttuurista
kiinnostuneille järjestettiin itsetuntemusta ja taidollisia valmiuksia lisäävä taiteen ja kulttuurin
koulutus.  Kontakti itseen, kontakti omiin tunteisiin sekä tarpeisiin ja mahdollisuus niiden jakami-
seen ryhmässä synnyttää aitoa ja välitöntä vuorovaikutusta. Itsensä tuntevalla ihmisellä on mahdolli-
suus kasvaa rentoutuneen luovaksi ja taidetta omasta itsestä käsin tekeväksi ja kulttuuria syvästi
kokevaksi ihmiseksi. Koulutuksessa tehtiin kokemuksellisia eri taiteen alojen luovia harjoitteita,
joissa pääpaino oli oman itsen ja toisten kuuntelu sekä omasta itsestä lähtevä ilmaisu. Mihinkään
harjoitteista ei tarvittu minkäänlaista ennakko-osaamista ja siksi ne soveltuivat kenelle tahansa. Kou-
lutus pyrki auttamaan osallistujia löytämään itsestä nousevaa aitoa luovuutta ja se oli suunniteltu
soveltuvaksi kenelle tahansa, oli kysymyksessä taiteen tekijä tai kulttuurin kokija, ammattilainen tai
harrastaja, vasta-alkaja tai konkari. Arvioinnissa todettiin osanottajien itseluottamuksen, avoimuu-
den ja esiintymisrohkeuden lisääntyneen. Toiminta kytkettiin läheisesti Ristijärven ns. Nuoren teat-
terin toimintaan, jossa jatkuvuus on taattu vuosittaisissa kesäkuisissa tapahtumissa, joihin tulee ny-
kyisin osanottajia myös Kainuun ulkopuolelta.

Toisen työpajan tuki käytettiin vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alaisten nuorten taiteelli-
seen ohjattuun työskentelyyn lyhytelokuvan, lasten joulunäytelmän ja kädentaidollisten töiden
piirissä. Ilmarinpajan nuorista suurin osa oli mielenterveyskuntoutujia ja päihteettömyydessä tukea
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tarvitsevia nuoria. Osallistavan taiteen avulla nuoret saivat sosiaalista tukea vertaistuen ja yhteisölli-
syyden kautta. Ohjattuun työskentelyyn osallistui kahdeksan nuorta.

Mediatyöpajassa nuoria ohjattiin tietoteknisissä asioissa, nettisivujen ja facebookin laadinnassa,
em. sivustojen ulkoasun suunnittelussa ja visuaalisissa lainalaisuuksissa sekä vastuullisessa sosiaa-
lisen median käytössä. Oppilaat olivat syrjäytymisuhan alaisia nuoria. Työpajan opiskelijat osallistui-
vat Kainuu Helsingissä tapahtumavuoden videokilpailuun ja voittivat ensimmäisen palkinnon. Arvi-
oinnissa voitiin todeta palkinnon ja sitä kautta saadun julkisen tunnustuksen lisäävän vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevien nuorten omanarvontuntoa ja uskoa omaan osaamiseen – myös ammatillises-
sa mielessä.

TAULUKKO: KUULLON TYÖPAJAT KAINUUSSA

Oheisesta taulukosta voidaan lukea, että toiminta oli monialaista ja tavoitti kohderyhmät erittäin
hyvin.  Toteutusjaksoja oli kaikissa työpajoissa viisi, lukuun ottamatta seuraavia: 1) Jaksoja oli neljä
2) Jaksoja kolme.

Kainuun taidetyöpajat Osallistujat
yhteensä

Toteuttaja

Hyrynsalmi Tanssi-medialeikki-työpaja,
Päiväkoti

120 Tanssija-koreografi,
tanssija

Kuhmo Ohjuksellinen kylätyö, sukupolvien välinen,
harjoituksia kyläpäivään

50 Teatteri-ilmaisun
ohjaaja

Paltamo Ohjauksellista apua esitykseen, etukäteen
valmis ryhmä

60 Tanssija-koreografi,
laulunopettaja

Puolanka Etsivä nuorisotyö, ilmaisutyöpaja,
syrjässä olevat nuoret

65 Teatteri-ilmaisun
ohjaajat (2)

Ristijärvi Sukupolvien välinen yhteistyö teatteri-
ilmaisun keinoin, esikoululaiset ja seniorit

125 Teatteri-ilmaisun
ohjaajat (3)

Ristijärvi 1) Itsetuntemusta ja taitoja edistävä työpaja,
kaikille nuorille avoin

12 Teatteriohjaaja-
näyttelijä

Sotkamo Tanssi-. ja teatterityöpaja, kyläyhdistys 50 Tanssija, teatteri-
ilmaisun ohjaaja

Suomussalmi Ilmaisutyöpaja, päiväkodit 65 Teatteri-ilmaisun
 ohjaajat (2)

Vaala Laulun tekniikka -työpaja, oopperaryhmä 40 Laulunopettaja
Vaala Ilmaisutyöpaja, kyläyhdistys,

kesäteatteriharrastajat, nuoret
40 Teatteri-ilmaisun

ohjaajat (2)
Vaala Runonlausuntatyöpaja, kyläyhdistys,

etukäteen valmis ryhmä
45 Teatteri-ilmaisun

ohjaajat (2)
Kajaani,
Otanmäki

Tanssityöpaja, nuoret ja nuoret aikuiset 35 Tanssija

Kajaani,
Ilmarin paja 2)

Nuorten työpaja 8 Työnohjaaja

Kajaani,
Ilmarinpaja 2)

Mediatyöpaja 5 Mediaopettaja
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LIITE 1: KAINUUN KULTTUURI-INFON TOIMINTA 2014

”KAINUUN OSALLISTAVAN KULTTUURIN HANKE”

TIIVISTELMÄ

Kainuu Helsingissä 2014 -tapahtumavuoden kulttuuriosuuden koordinointi

Kainuun kulttuuri-info osallistui Kainuun liiton Kainuu Helsingissä 2014 tapahtumahankkeen kulttuu-
riosuuden koordinointiin ja toteutukseen. Toimintaan sisältyi ns. kulttuurin kevään suunnittelu ja
toteutus tammi-toukokuussa ja Senaatintorin tapahtuma 13. - 15.6.2014. Valmistelutyötä tehtiin
kaksi vuotta.

Kainuun kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallistuvuuden edistäminen:

Pyrittiin edistämään Kainuun asukkaiden hyvinvointia taiteen ja kulttuurin avulla panostamalla asuk-
kaiden aktiiviseen omaehtoiseen osallistumiseen kulttuuriin ja kulttuurin tekemiseen. Tavoitteena oli
edistää taiteen ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveysalaa. Teemalla Hyvinvointia kulttuuris-
ta järjestettiin Sote-kuntayhtymän, Kajaanin kaupungin ja kulttuuritoimijoiden yhteinen tilaisuus
Kaukametsässä. Tapahtumassa päätettiin synnyttää yhteinen kehittämishanke teeman pohjalta.

Verkostoituminen:

Edistettiin Kainuun toimijoiden, kuntien, kulttuurijärjestöjen, -laitosten, -ryhmien, taiteilijoiden, vi-
ranomaisten ja päättäjien verkostoitumista. Järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia ja seminaareja taiteen
ja kulttuurin ammattilaisille, yrittäjille ja päättäjille.

Liikkuvuuden lisääminen:

Kulttuurin saavutettavuutta ja liikkuvuutta lisättiin ja parannettiin, maakunnan eri osien asukkaiden
mahdollisuuksia päästä osalliseksi kulttuuripalveluista lisättiin. Samalla lisättiin Kainuun eri kuntien
asukkaiden tietoisuutta kainuulaisista kulttuuritoimijoista, -palveluista ja -toiminnoista. Erillisellä
hanketoiminnalla voitiin lisätä Kulttuuri-infon toiminnan vaikuttavuutta.

Yhteistyön ja rahoituksen lisääminen:

Kainuun kuntien kulttuuritoimintaa ja keskinäistä yhteistyötä vahvistettiin tapaamisten ja yhteisten
toimintojen kautta sekä ohjaamalla tarkoitukseen saatua erillisrahoitusta kuntien kulttuuritoimijoi-
den käyttöön. Rahoituksella tuettiin taiteen ammattilaisen käyttöä omaehtoisen harrastajatoimin-
nan edistämisessä.

Apuraha- ja hanketoiminnan kehittäminen:

Toimijoiden apuraha- ja hankehakemusten suunnittelua ja tekemistä tuettiin. Hankeosaamista tuet-
tiin 10 hakemuksen osalta. Apurahahakemusten laadintaa tuettiin noin 100 hakijan osalta. Keskeisiä
hakemuksia ja hankkeita puollettiin.
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Elinkeinotoiminnan edistäminen:

Lisättiin elinkeinollisen toiminnan osuutta panostaen erityisesti kulttuuri-, hyvinvointi-, luonto- ja
ekomatkailun osaamiseen. Jatkettiin yhteistyötä Kainuun Etu Oy:n kanssa yhteisten kulttuuri- ja
matkailuhankkeiden valmistelua.

Kansainvälistymisen edistäminen:

Panostettiin Kainuun kulttuurin ja lähialueiden näkyvyyttä ja toimintaa kansainvälisesti. Tuettiin ns.
Kajaani-prosessia (EU:n ja Venäjän yhteistyö) EU:n pohjoisen ulottuvuuden kulttuurituotannon ja -
matkailun osalta.

Tiedotustoiminta

Kulttuuri-info toteutti käytettävissään olevilla viestimillä tiedotustoimintaa. Välineitä olivat:
www.kulttuuri-info.fi -sivusto, viestikirjeet, facebook, lehtiartikkelit, tiedotustilaisuudet, kulttuurita-
pahtumat ja julkaisut. Koti-Kajaani -lehdessä oli Kulttuuri-infon koordinaattorin pysyvä kirjoituspals-
ta, jossa esiteltiin hankkeiden aikana noin 100 taiteilijan, kulttuurituottajan ja -vaikuttajan toimintaa.

Kulttuuri-infon sivuston vieraili koko toiminnan aikana yli 100.000 kävijää

LIITE 2: KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMINEN, ESISELVITYSHANKE 31.12.2012

LIITE 3: KULTTUURIA KUNTALAISILLE -RAPORTTI

LIITE 4: VASTAUKSET TÄYDENTÄVIIN KYSYMYKSIIN

LIITE 5: HYVINVOINTIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE, LUONNOS 20.12.2014


