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Kokeilurahaa haettavana Kainuun 

kulttuuritoiminnan kehittämiseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu-hanke 
toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun 
kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Hakuinfo järjestetään 

maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Rahoitushaku on avoinna ajalla 
4.-30.5.2022. 

Kulttuuri Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille 

suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja 

kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen.  

Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten 

osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta, sekä edistää 

ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. 

Kokeiluiden avulla voidaan kehittää mm. uudenlaisia tapahtumakonsepteja (uudet 

tapahtumaideat ja tuotantotavat) tai taiteilijoiden ja taiteen esille tuomisen muotoja 

esimerkiksi pop up-toiminnan avulla. Kokeiluiden toivotaan kohdistuvan laajasti eri 

käyttäjäryhmiin. 

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa 

toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti 

ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle sekä lisäävän kuntien 

välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja parantavan alueellista 

kulttuuritarjontaa.  

http://www.kainuunliitto.fi/


    
 

 
 

 
 

 
 

Haun yksityiskohdat ja kuka voi hakea 

Ensimmäinen kokeilurahan haku on avoinna 4.5.2022 alkaen.  

Haku päättyy 30.5.2022 klo 12.00.  

Haussa hakukelpoisia ovat:  

• taiteilijat 

• organisaatiot 

• muut yhteisöryhmät  

Kevään 2022 haun lisäksi uusia kokeilurahahakuja on tulossa taas syksyllä 2022 ja 

vuonna 2023. Kokeiluihin on yhteensä varattu rahaa 30 000 € vuosille 2022–2023. 

Tuettavat kokeilut eivät voi olla kovin suuria, tai hakijalla on oltava myös muuta 

rahoitusta. 

Hakulomakkeen löydät Kainuun liiton verkkosivuilla julkaisusta hakukuulutuksesta 

https://kainuunliitto.fi/kokeilurahaa-haettavana-kainuun-kulttuuritoiminnan-

kehittamiseen.  

Lähetä hakemus 30.5. klo 12.00 mennessä kirjaamo@kainuunliitto.fi  

Tukikelpoisuusehdot 

• Hakijalla on toteuttamiskelpoinen kokeiluidea kulttuuritoiminnan kehittämiseksi 

• Hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset resurssit toteuttaa hakemuksen mukainen 
kokeilu 

• Hakijan toimipaikka sijaitsee Kainuussa tai hankkeen toiminta kohdistuu Kainuuseen 

• Hakulomake on täytetty kokonaan ja allekirjoitettu, sekä palautettu annetun 

hakuajan puitteissa 

• Hakija ei ole taloudellisissa vaikeuksissa eikä hakijalla ole verovelkoja tai 

laiminlyöntejä oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa. 

Hakemusten arviointi 

Hankeideoita arvioidaan seuraavin kriteerein: 

1. Vaikuttavuus, laajuus ja jatkuvuus 20 % 

2. Kokeilu edistää ja toteuttaa Kulttuuri Kainuu -hankkeen päämääriä 20 % 

3. Kyky uudistaa kulttuuritoimintaa 20 % 

4. Tukee Kainuun mainetyötä ja näkyvyyttä 20 % 

5. Edistää yhteistyötä 20 % 

https://kainuunliitto.fi/kokeilurahaa-haettavana-kainuun-kulttuuritoiminnan-kehittamiseen
https://kainuunliitto.fi/kokeilurahaa-haettavana-kainuun-kulttuuritoiminnan-kehittamiseen
mailto:kirjaamo@kainuunliitto.fi


    
 

 
 

 
 

 
 

Kokeilujen toteuttaminen 

Hakija sitoutuu raportoimaan kokeilun tuloksista Kainuun liittoon. Raportoinnin 

muodosta ja maksatusaikatauluista sovitaan erikseen rahoittajan kanssa hankkeen 

saadessa myönteisen rahoituspäätöksen. 

Hakuinfo 

Tule mukaan hakuinfoon maanantaina 9.5 klo 10.00–11.00. Tilaisuudessa 

kerromme hankehausta ja samalla osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

kokeiluihin liittyen.  

Ilmoittaudu TEAMS-tilaisuuteen mennessä täältä, ja saat osallistumislinkin 

paluupostissa: https://link.webropol.com/ep/kokeilurahainfo09052022  

Kulttuuri-Kainuu-hanke 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Kulttuuri-Kainuu-hankkeen (v.2022–2023) 

päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda 

lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää 

taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Kainuussa, sekä vahvistaa 

kulttuurin elinvoimaisuutta maakunnassa. 

Hankkeessa toteutettava kulttuurialan alueellinen kehittämistehtävä kohdistuu 

kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen 

eri väestöryhmissä. Erityisesti hanke kohdistuu: 

• Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin eri väestöryhmille. 

• Kulttuuripalveluiden yhteisten alueellisten verkostojen luomiseen (esim. kuntien, 
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden yhteistyö, resurssit ja palvelut 
yli kuntarajojen) 

 

Hankkeen alatavoitteita ovat: 

• Kainuun kulttuuritoiminnan näkyvyys, laatu ja vaikuttavuus lisääntyvät 

• Kuntien välinen yhteistoiminta lisääntyy ja kulttuuritoimijoiden osaaminen vahvistuu 

• Kuntien asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät 

• Kulttuuripalveluiden näkyvyys digitaalisissa kanavissa paranee 

 

https://link.webropol.com/ep/kokeilurahainfo09052022


    
 

 
 

 
 

 
 

Lisätietoja 

Lue lisää Kulttuuri-Kainuu-hankkeesta Kainuun liiton sivuilla: 

https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kulttuuri-kainuu  

Projektikoordinaattori Joni Kinnunen 

joni.kinnunen@kainuunliitto.fi 

044 797 4254 

Aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen  

minna.komulainen@kainuunliitto.fi  

044 4100 726 
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