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• Lähti liikkeelle osana Saimaa-ilmiötä ja 
keskuskaupunkien kulttuuripääkaupunkivuosia

• Kulttuuri voi yllättää kokijansa missä ja milloin 
vain. Tuodaan kulttuuri keskelle arkea niin, ettei 
kulttuurin pariin tarvitse aina hakeutua.

• Asukkaat ja toimijat mukaan sisällön suunnitteluun.

• Ohjelmasuunnittelussa huomioidaan kaikki kulttuurin ja 
taiteen osa-alueet: esittävät taiteet, 
audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja 
arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot ja 
kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen 
ruokakulttuuri.

• Neljä vuodenaikaa, joissa mukana Etelä-Savon 
maakuntastrategian mukaiset teemat metsä, ruoka ja 
vesi.

• Taiteen ja kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden, 
näkyvyyden ja merkityksen vahvistaminen.

• Budjetti 600 000 €, rahoittaja Etelä-Savon 
maakuntaliitto EAKR-tuella ja Mikkelin kaupunki 20%



MIKSI TUPSAHDUKSET?

Kulttuurin unelmavuosi tehdään yhteisvoimin 
kaupunkilaisten sekä kulttuuri- ja taidealan 

ammattilaisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 
Keskeinen ero Joensuun ja Mikkelin 

tupsahduksissa oli se, miksi tupsahduksia 
haetaan. Meillä se on ennen kaikkea osallisuus –

että pääsee ideoimaan sisältöä kulttuurin 
unelmavuoteen ilman reunaehtoja

• Hankkeessa on kilpailutettava kaikki

• Alan toimijoille esim. Cloudian käyttö voi olla 
hankalaa

• Haluttiin löytää keino pienten, taiteilijalähtöisten 
toteutusten tekemiseen

• Toimijoiden omat ideat toteutukseen

• Joensuusta löytyi erinomainen malli, joka 
”parastettiin” Mikkeliin

• Tupsahdukset ovat käänteistä kilpailutusta



KULTTUURI-
TUPSAHDUKSET

• Luovan alan toimijoiden tarjoamia taide- ja 
kulttuurialan sisältöjä, jotka valitaan hakemusten 
perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Hakijoina 
voivat olla kulttuurialan ammattilaiset: yksittäinen 
itsensä työllistävä taiteilija, yhdistykset, osuuskunnat 
ja yritykset. Kulttuuritupsahdus mahdollistaa 
kulttuurin kohtaamisen, kokemisen tai tekemisen. 
Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi 
esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai 
ympäristötaiteet.

• Tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan 
toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman 
osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan 
kynnyksen kulttuurikokemuksia, jotka rohkaisevat 
ihmisiä jälleen kulttuurin sekä tapahtumien pariin.

• Hakuaika on neljä kertaa hankkeen aikana. Hakuaika 
n. 2 viikkoa.

• Ensimmäisellä kierroksella hakemuksia 22, toisella 
36.

• Muutoksia tehtiin lähinnä tekniseen toteutukseen.



ESIMERKKITUPSAHDUKSIA
Ensimmäinen kierros
• La Carmencita: You are not connected -tanssiesitys
• Nukketeatteri Reaktori: Omanlainen peilikuva
• Mikkelin rullalautailijat ry: Kulttuuriluolan skeittikoulu lapsille ja 

nuorille
• Anna-Katri Hänninen ja Mari Saravo: Jäätävää taidetta
• Tukipolku ky: Matka omaan naiseuteen voimauttavan valokuvauksen 

keinoin
• Kulttuuriyhdistys Korppi ry: Keskiaikahahmopaja
• Lea Suopelto: Runokohtaamisia asiakastapahtuman rajapinnassa

Toinen kierros
• Ukonvakka-juhlien modernisointi
• Opastukset kalliomaalauksilla
• Unelmat iholle – vartalomaalaus kävelykadulla
• Art makes Mikkeli –näyttely
• Miekkatanssileiri
• Lukukeinu
• Rytmi ja liike –työpaja
• Elävän mallin taidekurssi tallilla



PALAUTE 
TOIMIJAT

• Pitävät mahdollisuudesta tuoda omat 
ideat eloon

• Koetaan, että tässä tuodaan kentän 
osaaminen ja rikkaus esiin eri tavalla 
kuin ennen

• Mahdollisuus markkinoida omaa 
osaamista ja palveluita

• Hinta herättänyt ajatuksia puolesta ja 
vastaan: toisaalta tiedetään mitä 
maksetaan ja mistä, toisaalta sitoo 
myös käsiä isojen ideoiden suhteen

KAUPUNKILAISET

• Ovat pitäneet

• Yllätyksellisyys on haaste 

• Herättää mielenkiintoa ja nopeasti on 
”otettu omaksi”

MEDIA

• Kulttuuritupsahdus-nimi herätti 
yllättävän reaktion: se nähtiin 
hyvinkin negatiivisessa valossa

• Hakukierroksen jälkeen sävy muuttui

• Sisällöt ovat olleet hyvin esillä



Miten jatko?

• Vielä jäljellä kaksi hakukierrosta
• Tälläkin hetkellä tehty yhteistyötä 

kaupungin kulttuuripalveluiden 
kanssa

• Ohjattu myös kohdeavustusten 
hakuun

• Toive ja tahtotila on, että jäisi 
yhdeksi työkaluksi 
kulttuuripalveluihin

• Haasteena yllättäen raha



www.kulttuurinunelmavuosi.fi

Instagram @kulttuurinunelmavuosi_mli
Facebook Mikkelin Kulttuurin unelmavuosi 2022

#kulttuurinunelmavuosi 
#mikkelinkulttuurinunelmavuosi

Jatta Juhola, hankepäällikkö
jatta.juhola@sivistys.mikkeli.fi
puh. 040 129 5157

Tiina-Riikka Turunen, hankekoordinaattori
tiina-riikka.turunen@sivistys.mikkeli.fi
puh. 040 513 9041 

http://www.kulttuurinunelmavuosi.fi/
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