
1

Polkuja  
Luovaan  
Eurooppaan

SUOMI KULTTUURIN  
ALAOHJELMAN  
HANKKEISSA 2014–2018



2

Kannen kuva: © Alana Flemming, Carnaval, Urban Heat, 2017. 



3

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman seitsenvuotinen toimi-
kausi (2014–2020) lähestyy loppuaan. Kulttuurin alaohjelma on tähän 
mennessä tukenut eurooppalaista kulttuuria, taiteita ja luovia aloja  
yli 260 miljoonalla eurolla. Rahoitusta myönnetään vuosittaisilla 
hakukierroksilla yhteistyöhankkeille, kirjallisuuden käännöshankkeille,  
eurooppalaisille verkostoille sekä eurooppalaisille foorumeille.

Kulttuurin alaohjelman ytimen muodostavat eurooppalaiset yhteistyö-
hankkeet, jotka ovat kunnianhimoisia ja sisällöiltään laajoja. Hankkeet 
ovat lähtökohdiltaan kansainvälisiä ja niihin osallistuu poikkeuksetta 
usean maan toimijoita. Kilpailu rahoituksesta on kovaa; vain noin 
joka seitsemäs hanke-ehdotus hyväksytään rahoitettaviksi. Vuosina 
2014–2018 Kulttuurin alaohjelmasta on rahoitettu yhteensä 435 
yhteistyöhanketta. Suomalaisia osallistujia on mukana näistä 46:ssa. 

 
Tämä julkaisu tarjoaa katsannon suomalaistoimijoiden kokemuksiin 
eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa. Kokemusten kautta hahmottuu 
kuva organisaatioiden osallistumisedellytyksistä ja hankkeiden 
menestystekijöistä. Lisäksi nostamme julkaisussa esiin EU-hanke-
yhteistyön vaikutuksia osallistuville organisaatioille ja yksilöille. 

Haluamme antaa julkaisun myötä lisänäkyvyyttä ja tunnustusta 
eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuville organisaatioille ja 
hankkeiden toteuttajille. Samalla toivomme, että näiden kokemukset 
toimivat inspiraationa ja rohkaisuna muille!

Luova Eurooppa -ohjelman vuosittaiset hanketukien hakukierrokset 
jatkuvat aina vuoteen 2019 saakka. Uusia polkuja avautuu vuonna 
2021, kun seuraava EU-ohjelmakausi ja uusi Luova Eurooppa  
-ohjelma käynnistyvät. 

Lisätietoja ohjelmasta ja neuvoja rahoituksen hakemiseen  
saa Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.  
Ole meihin yhteydessä, autamme mielellämme! 

Hanna Hietaluoma-Hanin 
Luova Eurooppa -yhteyspiste / Kulttuuri
Opetushallitus, Nuorison, kulttuurin ja liikunnan  
kansainvälistymispalvelut

Johdanto
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Luova Eurooppa -ohjelmaan Suomesta 
osallistuvat organisaatiot ovat pääasiassa 
kansainvälisesti kokeneita tekijöitä. 
Kansainvälisen tehdyn työn muodoissa ja 
hankkeeseen johtavissa poluissa on kuiten-
kin suurta vaihtelevuutta, eikä yhtä oikeaa 
kaavaa kansainvälistymiselle ole.  

Luova Eurooppa -hankkeita edeltävät 
usein monet muut kansainväliset hank-
keet. Poikkeuksetta kaikki suomalaiset 
osallistujat voivat myös luetella lukuisia 
muodollisia ja epämuodollisia verkostoja, 
joiden osallisena organisaatio tai sen 
henkilöstö on. 

Osallistuminen ohjelmaan edellyttääkin 
hyviä henkilökohtaisia yhteyksiä, kentän  
hyvää tuntemusta sekä tunnustetun 
aseman kentällä. Organisaation asemaa 
arvioidaan sen ammattitaidon, ainutlaa-
tuisen osaamisen ja (taiteellisen) laadun 
kautta. Rohkea näkemyksellinen ajattelu, 
sosiaaliset taidot sekä vahva ja luotettava 
tuotannollinen osaaminen nousevat 
arvoon, kun hankkeisiin etsitään kansain-
välisiä kumppaneita. 

”Etupäässä ainutlaatuinen 
asema omalla alalla kansain-
välisesti. Muut eivät tee  
samanlaista ja meidät 
tunnetaan jo maailmalla.” 
 

 ”Taloudellinen vakaus, riittävä 
henkilöstö, asema ja riittävät 
verkostot. Lisäksi kun pohdim-
me hankkeeseen osallistumis-
ta, merkityksellistä on myös 
muut kumppanit ja heidän 
verkostot, fokus sekä erityis-
osaamiset ja totta kai myös 
hankkeen aihe. Eli tuoko hanke 
uutta, kaivattua lisäsisältöä 
kentälle.” 
 

”Osaava projektihenkilöstö, 
jolla on sekä sisällölliset että 
sosiaaliset taidot ja  
projektiosaamista.”

Luova Eurooppa -ohjelmaan 
osallistuminen edellyttää  
avointa ja verkottuvaa asennetta, 
tunnustetun aseman ja  
osaamista – kumppaniksi  
halutaan tuttuja ja luotettuja  
organisaatioita
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LUOVA EUROOPPA -YHTEYSPISTE toteutti keväällä 2017 kyselyn, 
jolla kartoitettiin suomalaisten Luova Eurooppa -ohjelman 
hankkeisiin osallistuneiden toimijoiden kokemuksia hakemuksen 
valmistelusta, yhteistyöstä hankekumppanien kanssa, taloudel-
lisista ja sosiaalisista edellytyksistä osallistua ohjelmaan sekä 
osallistujien arvioita hankkeiden tuomasta hyödystä organisaation 
toiminnalle tai heille itselleen. Kyselyyn vastasi 25 vuosina
2014–2016 hankeyhteistyöhön osallistunutta organisaatiota. 
Julkaisun tekstit pohjaavat kyselyn avokysymysten vastauksiin. 
Sitaatit ovat suoria lainauksia vastauksista.

© Uupi Tirronen, Departures and Arrivals, 2015.
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Oman organisaation vakaa taloudellinen 
tilanne ja vahvat taloushallintotaidot ovat 
keskeisiä edellytyksiä EU-hankkeeseen 
osallistumiselle. Esimerkiksi jo käytössä 
olevista tarkoista talouden raportointijär-
jestelmistä ja käytännöistä on huomattavaa 
hyötyä, kun hankkeen taloudesta lähdetään 
raportoimaan rahoittajalle. 

Varsinkin pienille toimijoille on tärkeää, 
että hankkeelle voi kohdentaa omaa 
työaikaa. Isommat organisaatiot nostavat 
esiin miten ratkaisevaa on, että koko 
organisaatio (sisältöasiantuntijat, johto 
ja hallintohenkilöstö) sitoutetaan hank-
keeseen, sillä kaikkien panosta tarvitaan 
hankehallinnossa.

Omia osallistumismahdollisuuksia poh-
dittaessa on hyvä huomioida, että jo Luova 
Eurooppa -ohjelman hakuprosessi sitoo 
organisaation resursseja huomattavasti. 
Hankevalmisteluun käytetään keskimäärin 
kuukauden työpanos. Hankehallinnon 
vaatimukset kohdistuvat erityisesti koordi-
naattorin roolissa toimiviin organisaatioi-
hin. Partnerin vastuu hankehakemuksesta 
ja -hallinnosta on selkeästi kevyempi, eikä 
työmäärää yleensä pidetä ylivoimaisena. 

Rahoituksen koostaminen ja työpanok-
sen allokointi hankkeelle helpottuu, kun 
hankkeen sisällöt linkittyvät luontevasti 
organisaation muuhun toimintaan, stra-
tegisiin tavoitteisiin tai muihin käynnissä 
oleviin projekteihin.

© Johanna Naukkarinen, In Public, In Particular, 2016.
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HANKKEISSA TARVITAAN 40–50% OMARAHOITUSTA

Luova Eurooppa -ohjelman rahoitus kattaa hanketyypistä riippuen korkein-
taan 50% tai 60% hankkeen kokonaiskustannuksista. Ohjelman edellyttämä 
omarahoitus saattaa rajoittaa varsinkin pienten toimijoiden mahdollisuuksia 
lähteä mukaan laajempiin hankkeisiin. Omien taloudellisten ja toiminnallisten 
resurssien kartoittaminen onkin tärkeää tehtäessä päätöstä hankkeeseen 
osallistumisesta.

Suomessa Luova Eurooppa -hankkeisiin on saatu lisärahoitusta valtion 
avustusjärjestelmistä, kunnallisista ja alueellisista tukiohjelmista sekä 
yksityisiltä rahastoilta. Hanketta toteuttavien henkilöiden työaika muodostaa 
usein merkittävän osan hankkeen omarahoituksesta. Työajan sisällyttäminen 
hankkeen rahoitussuunnitelmaan edellyttää, että asiasta sovitaan kirjallisesti ja 
että työajan käyttöä seurataan. 

Valtion tarjoama vastinrahoitus Luova Eurooppa -hankkeissa menestyneille 
toimijoille on merkittävä rahoituslähde suomalaisille toimijoille. Tämä opetus- 
ja kulttuuriministeriön avustus siirtyy vuonna 2017 Opetushallituksen Kansain-
välistymispalvelujen hoidettavaksi.

© Johanna Naukkarinen, In Public, In Particular,  
Guerilla Communication Workshop, 2017.
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Kumppanien aseman, verkostojen ja 
osaamisen arviointi ovat keskeisessä 
roolissa, kun organisaatio etsii itselleen 
hankekumppaneita. Nämä ovat vastaavasti 
keskeisiä kriteereitä myös organisaatiolle, 
joka tekee päätöksen hankkeeseen mukaan 
lähtemisestä.  

Kokenut ja osaava hankekoordinaattori 
on hankkeen menestyksen kannalta kes-
keinen tekijä. Koordinaattorin täytyy osata 
pitää koko hanke hallinnassaan, sitouttaa 
partnerit ja pitää yllä jatkuvaa viestintää 
hankkeen sisällä. Jatkuva hankkeen 
sisäinen viestintä on ratkaisevaa, jotta 
hankkeen tavoite pysyy kirkkaana koko 
hankkeen keston ajan ja partnerien kesken 
syntyy luottamus ja selkeä vastuunjako. 

Kumppanien sitouttaminen onnistuu 
parhaiten, kun hankkeella on jaettu selkeä 
tavoite ja sille on aitoa kysyntää. Sekä 
taloudellisten että henkilöstöresurssien 
allokoiminen hankkeeseen tuntuu mie-
lekkäimmältä, kun hanke tuo aidosti uutta 
osaamista ja tietotaitoa oman organisaati-
on kehittämiseksi tai kun se tuo merkittäviä 
uudistuksia kentälle. 

Hankkeen menes-
tyksen kannalta 
merkittäviä seikkoja 
ovat vahva dialogi-
nen kumppanuus, 
osaava koordi- 
naattori ja aidosti  
tarpeellinen sisältö

”Tutut luotettavat partnerit 
ovat mielestäni tärkeimmät 
lähtökohdat. Tavoitteen pitää 
olla konkreettinen, jotta sen 
tiedottaminen ja ymmärtämi-
nen kohdeyleisölle on varmaa. 
Liian abstraktit tavoitteet 
jäävät usein ymmärtämättä 
ruohonjuuritasolla. Hanke-
koordinaattorin pitää olla 
jämäkkä, mutta jättää kaikille 
partnereille liikkumavapautta.”

”Ennen kaikkea tarvitaan  
innovatiivinen ja innostava 
idea, jota kaikki partnerit 
haluavat toteuttaa ja joka  
sopii ohjelmaan. Lisäksi 
tarvitaan sekä sisällön asian-
tuntijoita, jotka pystyvät myös 
jossain määrin sietämään 
hankehallinnollisia töitä.”

”Hankkeen onnistuminen on 
sitä parempi, mitä paremmin 
tunnetaan partnerit,heidän 
toimintatapansa ja mitä 
paremmin ne vastaavat edes 
joltain osin omia toiminta-
tapoja. Samoin kansainvälisten 
projektien vetämisen kokemus 
on erittäin tarpeellista.” 
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TARPEEKSI TAPAAMISIA

INNOSTAVA JA  
SITOUTTAVA IDEA

RAHOITUS- 
OHJELMAN  
TAVOITTEISIIN  
SOPIVA SISÄLTÖ

Tutut ja  
luotettavat  
partnerit

VAHVA JA  
OSAAVA  
KOORDI- 
NAATTORI

Selkeä,  
tärkeäksi  

koettu  
yhteinen  

tavoite

Riittävä  
suunnitteluaika

Oman  
organisaation  
vankka  
ammattitaito

VAHVA  
DIALOGINEN  
KUMPPANUUS

Sujuva,  
jatkuva  
yhteyden- 
pito
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Liikkuvuuden edistäminen ja yleisötyö 
ovat keskeisiä painopisteitä suomalaisten 
hankkeissa

Liikkuvuus 
yli rajojen

Osaamisen  
vahvistaminen 
– uudet liike-

toimintamallit

Yleisötyö

Osaamisen
vahvistaminen  
– digitalisaatio

Osaamisen  
vahvistaminen  

– koulutus,  
ammatilliset  

valmiudet
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Kulttuurin alaohjelman yhteistyö-
hankkeissa keskitytään ainakin yhteen 
seuraavista viidestä painopisteestä: 

Rajat ylittävä liikkuvuus
  toimijat ja teokset liikkuvat  

 maiden välillä

Yleisötyö
   tavoitellaan uusia ja entistä  

 laajempia yleisöjä, syvennetään  
 suhdetta yleisöön

Osaamisen vahvistaminen
   hyödynnetään digitalisaation  

 tarjoamia mahdollisuuksia 
   kehitetään ja testataan uusia  

 liiketoimintamalleja 
   jaetaan osaamista, järjestetään  

 koulutusta, parannetaan ammatillisia  
 valmiuksia

Painopisteet ovat auttaneet synnyttä-
mään fokusoituneempia hankkeita ja 
tätä myötä konkreettisia tuloksia.

Selkeät painopisteet synnyttävät  
laadukkaita hankkeita ja konkreettisia 
tuloksia

”Olemme saaneet hankkeen 
kautta ulkopuolista apua arvi-
oimaan tätä toimintaa ja sen 
kehittämistä. Myös tutustu-
minen hankeen muiden part-
nereiden toimintamalleihin on 
auttanut meitä eteenpäin.”

”Ajattelen, että olemme saa-
neet hankkeen kautta uusia 
näkökulmia työhömme ja 
toimintatapoihimme erityisesti 
hankkeeseen osallistuneiden 
kumppaneiden organisaatioi-
hin tutustumisen kautta 
Hankkeen kautta on syntynyt 
uusia yhteistyöverkostoja ja 
oma ammattitaitomme on 
kehittynyt.”

 
”Ensisijaisesti hanke on tarjonnut uusia työkaluja ja verkostoja  
kentällemme. Hankkeen opintomatkoille osallistuneiden kentän  
toimijoiden palaute on ollut innostunutta. He ovat kokeneet saaneensa 
uusia kansainvälisiä verkostoja sekä näkökulmia työhönsä. Hanke 
tarjosi erityisesti markkinointiin ja yleisötyöhön keskittyneissä  
työpajoissa tärkeitä näkökulmia nuorille kentän taiteilijoille.”
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© Kristiina Männikkö, Departures and Arrivals, 2016.
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Yksi hankkeisiin osallistumisen mer-
kittävimmistä hyödyistä on yhteistyön 
mukanaan tuoma mahdollisuus reflektoida 
omaa toimintaa uusista näkökulmista. 
Kohtaamiset synnyttävät oivalluksia ja 
yhteistyön kautta on löytynyt tietoa uusista 
parhaista käytännöistä, joita voidaan 
suoraan soveltaa omaan toimintaan. 

Hankkeiden kautta on esimerkiksi 
uudistettu taidealojen yliopistokoulutuksen 
opintokokonaisuuksia, kehitetty digistrate-
gia ja uusia yleisötyömalleja sekä edistetty 
palveluarkkitehtuurin toimialan synnyttä-
mistä Suomessa.

Yhteistyö laajentaa organisaation 
ammattitaitoa, tuo uuttaa kokemusta ja 
syventää omaa näkemystä. Hankeyhteistyö 
myös haastaa ammattimaistamaan tiettyjä 
toimintoja, kuten aikatauluttamista ja 
tiedottamista. Samalla se usein myös 
syventää organisaation sisäistä yhteistyötä. 

Hankkeen vaikutukset ulottuvat usein 
myös laajemmalle kuin ainoastaan osal-
listuvaan organisaatioon. Kansainvälisen 
yhteistyön kautta tullut kokemus ja kon-
taktit tulevat usein käyttöön toiminta-alalla 
yleisesti, kun näitä jaetaan alan sisäisesti. 
Yksittäisellä hankkeella saattaakin olla 
alalla yleinen kompetenssia kohottava 
vaikutus, kun toimintaa voidaan viedä 
uudelle tasolle hankkeen myötä kehitetty-
jen käytäntöjen ansiosta.  

Verkostot syventyvät yhdessä  
tekemisen kautta 

Hankkeet vahvistavat osallistuvien toimijoi-
den ammatillista osaamista sekä edes-
auttavat uusien työurien ja koulutuspolku-
jen luomista. Suomesta Luova Eurooppa 
-hankkeisiin osallistuu 11 korkeakoulua  
tai -laitosta. Nämä hankkeet keskittyvät 
usein suoraan koulutusohjelmien kehit-
tämiseen; ne osallistavat opiskelijoita 
hankkeiden toteuttamisessa ja luovat 
työmahdollisuuksia nuorille.

Myös monissa muissa hankkeissa 
syntyy oppimiskokemuksia ja työmah-
dollisuuksia muun toiminnan tuloksena. 
Hankkeiden kautta toteutetaan usein 
kansainvälisiä työpajoja ja monipuolistunut 
rahoitusrakenne mahdollistaa uusia tuo-
tantoja ja toimintamuotoja, jotka lisäävät 
työllistymistä alalla. 

Uudet työurat ja koulutus linkittyvät 
hyvin läheisesti liikkuvuuteen: kansain-
välinen liikkuvuus synnyttää oppimista ja 
parhaimmillaan avaa uusia urapolkuja. 
Hankkeiden myötä muun muassa suoma-
laisia elävän musiikin esiintyjiä on kutsuttu 
konsertoimaan ulkomaisille koululaisylei-
söille, lasten ja nuorten esitystaiteiden 
kiertuetoiminta on virkistynyt ja suomalai-
sen kirjallisuuden käännösten myyntiä ja 
kirjallisuuden tunnettuutta on edistetty. 

Luova Eurooppa -hankkeet synnyttävät 
usein pysyviä verkostoja. Yhteistyö hanke-
kumppaneiden kanssa jatkuu useimmiten 
jossain muodossa myös hankkeen päätty-
misen jälkeen. Verkostojen laajentuminen 
ja laadullinen syventyminen ovatkin 
suomalaisten hanketoimijoiden mielestä 
yleisimpiä hankkeiden kautta saatuja 
hyötyjä. 

Hankeyhteistyö  
antaa oivalluksia  
ja luo uusia  
toimintamalleja
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”Hanke on lisännyt Suomessa 
omalta osaltaan alan verkostoja 
ja erityisesti nuorten ja  
opiskelijoiden verkottumis- ja 
työmahdollisuuksia.”

”Hankkeen kautta yhdistys on saanut kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimintaa 
tullaan tulevaisuudessakin jatkamaan. Yhdistys on 
saanut myös paljon kokemusta verkostointi- 
tapahtumien ja taideleirien järjestämisestä.  
Kokemusta tullaan käyttämään hyödyksi  
yhdistyksen tulevien projektien järjestämisessä.”

© Tani Simberg, Yassine Khaled: Monitor Man, Urban Heat, 2016.
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EU -hankkeeseen osallistuminen  
lisää organisaation näkyvyyttä ja 
tunnettuutta

Yhtenä Luova Eurooppa -hankeyhteistyön 
merkittävänä vaikutuksena nähdään 
toimijoiden lisääntynyt kansainvälinen 
näkyvyys ja tunnettuus. Hankkeet herät-
tävät kiinnostusta organisaation toimintaa 
kohtaan ja nostavat tämän asemaa sekä 
kotimaassa että Euroopassa. Toiminnan 
vieminen kansainvälisille markkinoille 
helpottuu hankkeiden myötä. 

Yleisötyön kehittäminen on yksi Luova 
Eurooppa -ohjelman keskeisistä paino-
pisteistä. Suomalaiset hanketoimijat ovat 
hankkeiden avulla muun muassa avanneet 
sisältöjään, tehostaneet teostensa levitystä, 
kehittäneet uusia osallistavia yhteisöllisiä 
työtapoja sekä työstäneet tietoisesti uusia 
yleisötyöstrategioita. Lopputuloksena orga-
nisaation kävijämäärät ovat lisääntyneet ja 
yleisöryhmät laajentuneet.

”Hankkeen myötä  
tuomme festivaalille 
uudentyyppisiä teoksia 
ja erityisesti julkiseen 
tilaan. Lisäksi osa  
tapahtumista järjeste-
tään itse festivaalikauden 
ulkopuolella. Nämä 
seikat laajentavat orga-
nisaatiomme ammatti-
taitoa ja myös työllistävät 
enemmän työntekijöitä 
pidemmällä ajalla.”

”Taiteilijoille on tarjoutunut 
uusia, hyvin resursoituja  
mahdollisuuksia tuottaa uusia 
teoksia yhteistyössä eri-ikäisten 
ja -taustaisten asukkaiden 
kanssa, sekä mahdollisuus 
kriittiseen reflektioon  
yhteisöllisen, osallistavan 
tuotannon käytännöistä.”  
 
 

”Tekniikan ja kulttuurin luovien 
sisältöjen välinen ymmärrys ja 
yhteistyö on lisääntynyt  
entisestäänkin.”

© Roni Tamminen, Follow the Vikings.
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Kai Huotari, toimitusjohtaja
Kaapelitehdas

Creative Lenses -hankkeen  
suomalainen koordinaattori
Hanke on saanut suurten  
yhteistyöhankkeiden tukea 2015–2019

EU-hankkeet ovat antoisia monella tavoin. 
Ne tarjoavat kaikille niihin osallistuville or-
ganisaatioille mahdollisuuden kansainvä-
liseen kokemusten vaihtoon sekä ikkunan 
toisenlaisiin tekemisen kulttuureihin. 
Parhaimmillaan EU-projektit synnyttävät 
yhteistyötä, jota ei ainoastaan yhdessä 
maassa voitaisi tehdä. Esimerkiksi Creative 
Lenses -projektissa tutkitaan ja kehitetään 
kulttuuritoimijoiden erilaisia liiketoiminta-
malleja. Toimintakulttuurit ympäri Euroop-
paa poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon 
niin pohjoinen-etelä -akselilla kuin itä-länsi 

Kokemuksia hankekoordinaattorina toimimisesta

-suunnassakin. Ilman laajaa, Euroopan 
eri puolilta koostuvaa konsortiota tällaista 
hanketta ei voitaisi toteuttaa. Luonnollisesti 
projektien kautta syntyvät henkilökohtaiset 
kontaktit ja työskentelysuhteet ovat myös 
erittäin tärkeä osa EU-hankkeiden osallis-
tujille tuomia hyötyjä.

EU-hanketta koordinoivalta organisaa-
tiolta vaaditaan kokemusta hanketyösken-
telystä. Ihannetapauksessa organisaatiossa 
hankkeesta vastaa henkilö, joka on jo 
aiemmin osallistunut EU-hankkeisiin ja on 
tutustunut EU-hankkeiden byrokratiaan. 
Olennaista on myös kokemus kansainväli-
sestä yhteistyöstä. EU-byrokratian määrää 
usein kauhistellaan ja liioitellaan turhaan. 
EU:lla on oma kulttuurinsa, joka poikkeaa 
kotimaisesta. Kunhan siihen tutustuu, niin 
suomalaiset pärjäävät järjestelmällisyydel-
lään ja tunnollisuudellaan hyvin. Koordinoi-
van organisaation on myös oltava riittävän 
iso, niin ettei koordinointi seisahdu esim. 
yhden ihmisen sairastumisen myötä. 

Creative Lenses on 13 kulttuuri-
keskuksen, yliopiston, kaupungin 
viraston, verkoston ja kulttuuri-
laitoksen yhteistyössä toteuttama 
hanke. Neljän vuoden aikana pro-
jektipartnerit tutkivat, kehittävät 
ja testaavat uusia liiketoiminnan 
ja johtamisen malleja, joita taide- 
ja kulttuurialan toimijat koko 
Euroopassa voivat hyödyntää. 

creativelenses.eu

© Patrik Rastenberger
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Sari Torvinen, Artistic Director
Turun Ammattikorkeakoulun  
Taideakatemia

In Public, In Particular -hankkeen  
suomalainen koordinaattori
Hanke on saanut pienten  
yhteistyöhankkeiden tukea 2015–2018

Hankkeen toiminnot ovat avanneet lukuisia 
kansainvälistymisen mahdollisuuksia niin 
opiskelijoille kuin opettajille: työpajoja, 
koulutusta, liikkuvuutta ja yhteistyössä 
partnereiden kanssa toteutettuja katuta-
pahtumia. Luova Eurooppa -ohjelma tarjo-
aa mahdollisuuksia sellaiseen kansainvä-
liseen liikkuvuuteen ja ajatustenvaihtoon, 
joihin ei korkeakoulujen perusrahoituksella 
tai vaihto-ohjelmilla ole mahdollisuuksia.

Koordinaattorilla tulee olla vahvaa osaa-
mista ja kokemusta rahoituksella toteu-
tettavista sisällöistä. Jos koordinaattori ei 
ole omassa sisältöosaamisessaan kan-
sallisesti tunnettu ja tunnustettu, hanke ei 
ole vakuuttava. Myös muiden partnereiden 
toimien koordinointi edellyttää hankkeen 
sisältöjen erityisosaamista.

Koordinoivalla organisaatiolla tulee olla 
myös hallinnollista hankeosaamista, sillä 
Luova Eurooppa -rahoituksen raportointi 
on yksi EU-rahoitusohjelmien yksityis-
kohtaisimmista ja tiukimmista. Hankkeen 
hallinnointi ja raportointi vaativat paljon 
työaikaa koordinaattorilta.

In Public, In Particular (IPIP) on 
neljän eurooppalaisen taide- 
akatemian yhteistyössä toteutta-
ma hanke, joka tuo uusia mah-
dollisuuksia kehittää julkisessa 
tilassa toteutuvien taideprojektien 
opetusta. Kukin projektin partneri 
on valinnut omasta toiminta- 
ympäristöstään yhden kadun, 
jonka omalaatuisuutta ja vaih-
televia tilanteita tarkastellaan 
osallistavan taiteen keinoin.

ipip-project.eu

© Ilona Sammalkorpi
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Urban Heat  
-festivaaliverkosto  
kehittää taiteilijoiden  
työmahdollisuuksia 
Urban Heat -hanke tutkii kaupunkien  
muutosta ja murrosta. Suomalaisena  
partnerina mukana hankkeessa on  
Baltic Circle-teatterifestivaali (Q-teatteri).

© Tani Simberg, YKON: Play House, Urban Heat, 2016.
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Urban Heat on Festivals in Transition -ver-
koston vetämä hanke ja jo neljäs verkoston 
EU-projekti, jossa Helsingissä vuosittain 
järjestettävä kansainvälinen teatterifesti-
vaali Baltic Circle on mukana. 

Urban Heat -hanketta varten verkostoa 
on laajennettu uusilla jäsenillä ja hank-
keessa on mukana 13 erilaista kansainvä-
listä festivaalia. 

- Yleisesti verkostossa on mukana 
partnereita, jotka ovat jo pidempään teh-
neet yhteistyötä keskenään, kertoo Baltic 
Circlen toiminnanjohtaja Hanna Nyman.
Verkoston edellinen EU-hanke Global City 
- Local City tutki kaupunkitilaa globaalin 
ja lokaalin suhteen kautta. Urban Heat 
syventää samoja teemoja taiteilijoiden 
kohderyhmälle. 

- Nyt halusimme tutkia nimenomaan 
kaupunkien muutosta ja murrosta. Helsin-
gissäkin se näkyy muun muassa kaupungin 
kulttuurin ja lähiöiden korostumisen, 
kaupungin demokratian ja demografian ja 
erilaisten näkymättömien suhteiden kautta, 
kuvaa Nyman.

Verkostot ja vertaistuki  
kehittävät ammatillisesti 

Nyman kertoo hankkeessa mukana olevien 
taiteilijoiden valikoituneen avoimen haun 
kautta. Tämä antoi arvokasta oppia uu-
sista praktiikoista kentällä ja siitä, minkä 
tyyppiset asiat taiteilijoita kiinnostaa.  

- Taiteilijoiden kanssa on tullut paljon 
keskusteluja siitä, miten rakentaa tasa-
arvoisempaa yhteisöä ja miten eri maat 
ovat hyvin eri vaiheissa tällaisissa asioissa. 
Sitä huomaa myös miten tärkeää vuoropu-
helu eri tahojen kanssa on etenkin näinä 
aikoina. 

Tärkeä osa hanketta on henkilöstö-
vaihto, jossa festivaalin työntekijät 
pääsevät tutustumaan toisen festivaalin 
toimintaan noin kuukauden ajaksi. Myös 
näissä keskiössä ovat taiteelliset sisällöt, 
praktiikan kehittäminen ja tutkimukselliset 
lähtökohdat. 

- Kansainvälinen verkosto on loistava 
ammatillisen kehittymisen ja eri strategi-
oiden vertaamisen väylä. Uutena festivaa-
lijohtajana on ollut myös ihan mahtavaa, 
että on ollut tällainen verkosto tukena. 
Tietenkään kaikki ei aina mene täydellisesti 
ja haasteistakin pääsee oppimaan, koros-
taa Nyman.

Hankkeen moninaiset kumppanit ovat 
lisänneet ymmärrystä myös erilaisista 
toimintaympäristöistä. Hankkeessa on mu-
kana yksi partneri Kairosta, jossa toiminta 
on Nymanin mukaan sosiaalisesti, eikä 
niinkään valtiollisesti tai byrokraattisesti 
järjestäytynyttä.

- Ymmärrys itsestämme sekä raken-
teista, joissa me toimimme, on lisääntynyt. 
Omia toimintatapoja voi arvioida erilaisten 
kulttuurien kautta.

”Verkosto on  
loistava ammatillisen  
kehittymisen ja eri  
strategioiden  
vertaamisen väylä.”
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Rahoitus tulee eri lähteistä 

Baltic Circle -festivaalilla ei ole yhtä isom-
paa teemaa ja festivaalin rahoitus koostuu 
eri lähteistä. Näitä ovat Nymanin mukaan 
muun muassa opetus- ja kulttuuriministe-
riön vastinrahoitus, Helsingin kulttuurikes-
kuksen ja ministeriön toiminta-avustukset 
sekä eri projektirahoitukset yksittäisille 
projekteille säätiöiltä ja kaupungilta. Rahoi-
tuksen hakemista helpottaa, kun hanke ei 
ole kaikesta muusta toiminnasta erillinen.

- Rahoituksen keräämisessä auttaa se, 
miten hanke on rakenteellisesti muotoiltu. 
Omarahoituksen koostamista auttaa, kun 
projekteja, joihin on jo rahoitus varmistettu 
muualta, pystyy linkittämään toisiinsa. 

Rahoituslähteistä Nyman kokee erityi-
sesti kansallisen vastinrahan tärkeäksi. 

- On ihan mahtavaa, että ministeriöllä 
on ollut tämä vastinrahoitus, jota ollaan 
voitu hakea. 

Urban Heat -hanke on saanut suurten yhteistyöhankkeiden  
tukea 980 864 euroa vuosille 2015–2017.

Hankkeessa ovat mukana Festivals in Transition (FIT) -verkoston jäsenfestivaalit: 
SPIELART festival (München, GE), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakova, 
PL), International Festival of Contemporary Theatre Homo Novus (Riika, LV), 
LIFT (Lontoo, GB), Baltic Circle International Theatre Festival (Helsinki, FI), 
Saal Bienaal (Tallinna, EE), Bunker – Festival Drugajanje (Ljubljana, SI), Spring 
Performing Arts Festival (Utrecht, NL), Lokal – International Theatre Festival 
Reykjavik (Reykjavik, IS), Centrale Fies – Drodesera (Dro, IT). Verkoston yhteis-
työfestivaalit: Alkantara Festival (Lissabon, PT), Downtown Contemporary Arts 
Festival (Kairo, EG), Reykjavik Dance Festival (Reykjavik, IS).

urbanheat.co

”Rahoituksen keräämi-
sessä auttaa se, miten 
hanke on rakenteellisesti 
muotoiltu. Omarahoituksen 
koostamista auttaa, kun 
projekteja, joihin on jo 
rahoitus varmistettu  
muualta, pystyy  
linkittämään toisiinsa.”



21

© Tani Simberg, Matraquita Soher: (A)part, Urban Heat, 2016.
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Changing  
Weathers tutkii 
ihmisen ja  
ympäristön  
välistä muuttuvaa 
suhdetta

© Field Notes, Changing Weathers, 2016.

© Field Notes, Changing Weathers, 2016.
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Changing Weathers -hanke
tutkii miten luoda kestäviä
toimintatapoja geofyysisten
ja geopoliittisten muutosten 
haastamassa eurooppa-
laisessa ympäristössä. 
Suomalaisena partnerina 
hankkeessa on mukana 
Suomen biotaiteen seura.

Suomen biotaiteen seuralle Changing 
Weathers on jo viides EU-hanke. He 
lähtivät hankkeeseen mukaan tuttujen 
partnereiden kautta, eikä tutustumiseen ja 
luottamuksen synnyttämiseen ole tarvinnut 
näin ollen enää käyttää aikaa. 

- Meidät kutsuttiin mukaan, koska 
koordinaattori tunsi meidät, tiesi mitä 
voimme tarjota ja miten me teemme töitä, 
kertoo Suomen biotaiteen seuran toimin-
nanjohtaja Erich Berger.

- Tässä hankkeessa parasta ovat olleet 
intensiiviset työskentelyjaksot, joihin 
saimme kerättyä paljon erityisosaamista. 
Kyse ei ollut enää vain verkoston raken-
tamisesta – verkosto oli jo olemassa. Me 
voimme mennä suoraan asiaan.

Suomen biotaiteen seura järjestää 
vastaavia kenttälaboratorioita joka toinen 
vuosi, joten myös paikalliset olosuhteet ja 
yhteistyötahot Kilpisjärvellä olivat tuttuja.

Hankkeiden linkittäminen toisiinsa on 
vahvistanut organisaatiota

Suomen biotaiteen seuran koordinoi-
ma hankkeen osuus nivottiin yhteen 
suuremman pohjoismaisen hankkeen 
kanssa sekä osallistuvien henkilöiden että 

Vaatii paljon  
uskallusta lähteä 
tekemään näin 
laajaa hanketta  
näin pienenä  
organisaationa.

sisältöjen kautta. HYBRID MATTERS oli 
Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukema 
Vuoden pohjoismainen kulttuuritapahtuma 
2015–2016. 

- Tämän kautta Changing Weathers sai 
erittäin vahvan pohjoismaisen fokuksen, 
minkä avulla projektia voitiin levittää 
sille muuten tavoittamattomissa olevien 
kanavien kautta. Ja toisin päin tietenkin 
- pohjoismaista hanketta levitettiin Euroo-
passa, kertoo Berger. 

Hankkeiden linkittäminen on myös 
vahvistanut organisaatiota, Berger kertoo. 

- Me olemme hyvin pieni organisaatio, 
kaksi vuotta sitten olin organisaation ainoa 
puolipäiväinen työntekijä. HYBRID MAT-
TERSin ansioista pystyimme palkkaamaan 
minun lisäkseni puolipäiväisen tuottajan. 
Vaatii paljon uskallusta lähteä tekemään 
näin laajaa hanketta näin pienenä organi-
saationa.

Kansainvälinen rahoitus lisää  
toimintatilaa

Berger pohtii hankkeen yhteiskunnallisia 
vaikutuksia ja niitä ehtoja ja odotuksia, joita 
rahoitusohjelmat asettavat taiteelle.

- Olen ehdottomasti sitä mieltä, että 
meidän täytyy kehittää uusia yhteistyön 
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malleja teollisuuden ja talouden kanssa, 
mutta tämän ei pitäisi olla ainoa tapa, jolla 
taide voi lunastaa paikkansa yhteiskun-
nassa. 

- Me työskentelemme siitä lähtökohdasta, 
että tiede ja teknologia ovat voimakkaimpia 
keinoja muuttaa meidän elävää ympäris-
töämme ja olemme erittäin kiinnostuneita 
biologiasta, ekologiasta ja biotieteistä. Teke-
misemme liittyy hyvin vahvasti vallitsevaan 
ihmisyyden käsitteeseen. Käsittelemme koko 
sitä kompleksista tapaa, jolla suhtaudumme 
ympäristöön, miten saamme tietoa sen 
muutoksista, mitkä ovat syitä sen muutoksiin 
ja miten reagoimme näihin.

Kansainvälinen rahoitus lisää organi-
saation toimintatilaa, ja Bergerin mukaan 
nyt on hyvä aika lähteä hyödyntämään 

paremmin myös kansainvälisten rahoitus-
kanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

- Minusta organisaatioiden on erittäin 
tärkeää ottaa tämä askel. Kansainvälis-
tymisen suhteen täällä on paljon kiinni 
kurottavaa. EU-projektit ovat loistavia tässä 
suhteessa.

 “Minusta organisaatioiden 
on erittäin tärkeää ottaa 
tämä askel. Kansainvälis-
tymisen suhteen täällä on 
paljon kiinni kurottavaa. 
EU-projektit ovat loistavia 
tässä suhteessa.”

© Field Notes, Changing Weathers, 2016.
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Changing Weathers -hanke on saanut pienten yhteistyöhankkeiden  
tukea 200 000 euroa vuosille 2014–2016.

Hankkeessa ovat mukana Zavod Projekt Atol (SI), Sonic Acts (NL), RIXC (LV), 
Suomen biotaiteen seura (FI), Curator Hilde Methi within Dark Ecology Project 
(NO), Time’s Up Laboratory for the construction of experimental situations (AT), 
Ljudmila Art And Science Laboratory (SI). 

changingweathers.net 

© Field Notes, Changing Weathers, 2016.
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Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on 
mukana Platform for European Theatre 
Academies (Pl.ETA)  -hankkeessa, joka ko-
koaa yhteen 8 taidekorkeakoulua kahdek-
sasta maasta. Verkoston avulla halutaan 
avata uusia eurooppalaisia yhteistyömah-
dollisuuksia, ja antaa nuorille nouseville 
teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen 
teatterin eri traditioihin. 

Koulutus tapahtuu joka paikassa aina 
suhteessa siihen maan omaan traditioon 
ja historiaan, ja se vaikuttaa opintosisäl-
töihin.

- Ajatuksena on, että pystyttäisiin 
tarjoamaan se oma erityisyys, joka omassa 
maassa ja omassa koulussa on, myös 

Platform for  
European  
Theatre Academies 
avaa polkuja  
eurooppalaiselle  
teatterikentälle 

muille kouluille. Ei ole kuitenkaan yhtä 
oikeaa tapaa opettaa, kertoo Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulun tuottaja Johanna 
Autio.

Tulevaisuuden työnäkymät rakentuvat 
vahvasti henkilöiden välisten verkostojen 
kautta. Opiskelijat saavat hankkeen kautta 
näköalan muiden maiden teatterikou-
lutukseen ja tutustuvat yli rajojen oman 
sukupolvensa teatterintekijöihin. 

- Tällä on suuri vaikutus siihen, miten 
mahdollisesti halutessaan pystyy tekemään 
kansainvälisiä produktioita, painottaa Autio.
Hankkeessa toteutetaan vuosien 2016-2018 
aikana 12 yhteistyöproduktiota ja opintoko-
konaisuutta.



27

”Opiskelijat saavat hankkeen 
kautta näköalan muiden 
maiden teatterikoulutukseen 
ja tutustuvat yli rajojen oman 
sukupolvensa teatterin-
tekijöihin.” 

Ponnistuslauta tulevalle yhteistyölle

Kansainvälistyminen on yksi Taideyliopis-
ton strategisista painopisteistä ja katse 
onkin jo tulevaisuudessa. Suunnitteilla on 
jo suuremman rahoituksen hakeminen 
suurempaan kokonaisuuteen, kertoo Autio.

- Hanke tarjoaa koululle pitkäkestoi-
semman kumppanuuden muiden akate-
mioiden ja yliopistojen kesken. On hyvä 
jatkaa, nyt kun tunnemme henkilöt muista 
kouluista ja meillä on luottamus, joka on 
kerääntynyt matkan varrella.

Eteenpäin kannustaa myös opiskelijoilta 
saatu positiivinen palaute ja sisältöjen 
suunnittelu yhdessä heidän kanssaan. 

© Johanna Autio, Pl.ETA: Odysseus-projekti, 2017.

- Yritämme parhaamme mukaan osal-
listaa opiskelijoita ja kysyä mikä heille olisi 
mielekästä ja minkälaisia sisältöjä he itse 
haluavat. Ne saattavat olla niin eri asioita 
kuin mitä vaikkapa opetushenkilökunnalla 
on, kuvaa Autio.
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Suunnittelu ja resursointi ovat tärkeitä

Hanke on opettanut paljon kansainväli-
sestä kokouskäyttäytymisestä, kulttuurien 
välisestä vuorovaikutuksesta ja viestinnän 
ja kommunikoinnin merkityksestä. 

-  Se tapa, jolla me olemme tottuneet 
tekemään, ei olekaan se ainut tapa tehdä.  
Itseä naurattaa välillä, että ihan olemalla 
suomalainen saa kiitosta – se liittyy 
työkulttuuriin ja tekemisen tapaan. Me 
olemme sellaisia, että me teemme kaiken 
deadlineen mennessä. Monissa muissa 
paikoissa tehdään kolme viikkoa myöhem-
min, vertailee Autio.  

Tuen hakeminen on vaatinut ennak-
kosuunnittelua ja avointa keskustelua 
esimerkiksi vaadittavasta työpanoksesta 
organisaation sisällä, kertoo Autio. 

- Välillisesti projekti työllistää aika paljon 
ihmisiä, joten työaikaa täytyy resursoida 
esimerkiksi myös talouspuolelta, viestinnän 
puolelta ja muista välillisistä palveluista. 
Täytyy selvittää, että on kaikki vaadittavat 

Platform of European Theatre Academies -hanke on saanut pienten  
yhteistyöhankkeiden tukea 200 000 euroa vuosille 2016–2018.

Hankkeessa ovat mukana Maastricht Academy of Performing Arts, Zuyd Univer-
sity of Applied Sciences (NL); RICTS, Erasmushogeschool Brussel (BE); Theatre 
Academy of the University of the Arts in Helsinki (FI); Bayerische Theateraka-
demie August Everding im Prinzregententhe (GE); Westerdals (NO); Latvijas 
Kulturas Akademija (LV); Universität Mozarteum Salzburg (AT); Akademia 
Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (PL). 

pleta.eu

”Välillisesti projekti työllistää 
aika paljon ihmisiä, joten 
työaikaa täytyy resursoida 
esimerkiksi myös talous-
puolelta, viestinnän puolelta ja 
muista välillisistä palveluista. 
Täytyy selvittää, että on kaikki 
vaadittavat edellytykset viedä 
projekti läpi, kun se ei ole 
enää vaan paperilla oleva 
suunnitelma.”

edellytykset viedä projekti läpi, kun se ei ole 
enää vaan paperilla oleva suunnitelma. 

Autio teroittaa partnereiden välisen 
luottamuksen ja avoimuuden merkitystä ja 
ihan konkreettisesti aikataulutusta vaikka-
pa lomakausien suhteen. 

- Esimerkiksi mitä tarkoittaa ”kesän 
jälkeen”? Se tarkoittaa syyskuun alkua, 
vaikka se itselle olisikin elokuussa. Täytyy 
uskaltaa kysyä. 
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LUOVA EUROOPPA 2014–2018:  SUOMALAISET TOIMIJAT JA HANKKEET 

2018

Hanke Koordinaattori Suomalainen 
partneri

Kaikki  
partnerimaat EU-tuki Hanketyyppi

Heritage Hubs Suomen 
kulttuuriperin-
tökasvatuksen 
seura 

– RS, ES, IT 191 159 teemahaku

Future  
Songwriting

Säveltäjäin 
tekijänoikeus-
toimisto 
TEOSTO

Taideyliopiston 
Sibelius-
Akatemia

DE, FR, HU, 
UK, ES, FI

 419 806   suuri

MAPPING 
-  A Map on the 
aesthetics of 
performing arts 
for early years

La Baracca (IT) Kuukulkurit / 
Tanssiteatteri 
Auraco

DE, RO, HU, 
BE, FR, GR, 
DK, ES, UK, AT, 
SE, NL, IT, PL, 
IE, FI, SI

1 998 000   suuri

Centriphery Kulturverein 
Festival der 
Regionen (AT)

Espoon  
kaupungin- 
teatteri

FI, HR, RO, FR, 
BG, PT, DK, NL

1 066 145   suuri

The BIG BANG 
PROJECT - An 
Adventurous 
Music project for 
Children

Zonzo Com-
pagnie (BE)

Espoon kaupunki GR, PT, NL, 
FR, FI, ES, IE, 
EE, BE

1 925 305   suuri

Festivallinks Lustr B.V. (NL) Taiteilijayhdistys 
Hiljaisuus / 
Hiljaisuus-
festivaali

FR, FI, NL, BG, 
ES

200 000 pieni

ASSET  
- Audience 
Segmentation 
System in Euro-
pean Theatres

Academy of 
Performing 
Arts in Prague 
(CZ)

Metropolia 
Ammattikorkea-
koulu

AT, BG, FI, UK, 
HR, CZ

165 173 pieni

Feral Labs 
Network

Zavod Projekt 
Atol (SI)

Suomen  
Biotaiteen seura 

AT, DK, FR, FI, 
HR

200 000 pieni

Jazz Connective RESEAU (FR) Vapaat äänet - 
Charles Gil

UK, SI, UK, PL, 
FI, IE

199 100 pieni



30

LUOVA EUROOPPA 2014–2018:  SUOMALAISET TOIMIJAT JA HANKKEET 

2017

Hanke Koordinaattori Suomalainen 
partneri

Kaikki  
partnerimaat EU-tuki Hanketyyppi

Opera Vision OPERA 
EUROPA (BE)

Suomen  
kansallisooppera

FR, NO, IT, ES, 
GR, HR, HU, 
SE, BE, LV, CZ, 
UK, PL, NL, 
DE, IE, FI

1 993 000 suuri

Women Equal 
Share Presence 
in the Arts 
and Creative 
Industries

Auditorio de 
Galicia (ES)

Women in Film 
& Television 
Finland

HR, FR, ES, 
UK, IE, SI, 
LT, FI

1 566 890 suuri

Sounds of 
Changes

Flygvapen-
museum (SE)

Työväen museo-
yhdistys ry

SE, DE, PL, 
SI, FI

200 000 pieni

Sing Outside The 
Box

Estonian  
Choral  
Association 
(EE)

SULASOL,  
Suomen  
Laulajain ja 
Soittajain Liitto 
ry

DE, NL, FI, EE 200 000 pieni

AUDIENCE 
BLENDING by 
ARTS Europe

GC De Zeyp 
(BE)

Esteetön taide ja 
kulttuuri ry

HR, FI, BE, BG, 
HR, UK, PT, FI

195 494 pieni

TransEurope Fundación 
Contemporá-
nea (ES)

Suomen 
valokuvataiteen 
museo

GR, FI, ES 199 890 pieni

EXCITE -  
Exchange of 
international 
talent in Europe

KulturUngdom 
(SE)

Tampereen 
Ammattikorkea-
koulu oy

UK, LU, DK, 
BE, DE, NO, 
NL, FI, SE

198 492 pieni

Kulttuurin alaohjelma rahoittaa enintään 4 vuotta kestäviä yhteistyöhankkeita eurooppalaisten kulttuurialan 
ja luovien alojen toimijoiden välillä. Hankkeet voivat olla joko pieniä (small-scale cooperation projects) tai 
suuria (large-scale cooperation projects). Pienissä hankkeissa on mukana toimijoita vähintään kolmesta 
ohjelmamaasta, suurissa vähintään kuudesta. Pienten hankkeiden EU-tuki on enintään 60% ja 200 000 €, 
suurten 50% ja 2 M€.
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2016

Hanke Koordinaattori Suomalainen 
partneri

Kaikki  
partnerimaat EU-tuki Hanketyyppi

Re-Build  
Refuge Europe

European  
Alternatives 
Limited lbg 
(UK)

Perpetuum  
Mobile ry

UK, SE, ES, FI, 
DE, GR

200 000 teemahaku

Future  
DiverCities –  
Creativity in an 
Urban Context

Superact C.I.C 
(UK)

ANTI-festivaali UK, LV, FI, NO, 
FR, HR, DE, ES

1 999 648 suuri

Young Opera  
Makers 
Programme  
by enoa

Association 
pour le Festival 
International 
d’Art Lyrique 
et l’Académie 
Européenne de 
Musique D’Aix 
en Provence 
(FR)

Helsingin 
juhlaviikot säätiö

FR, PT, DE, BE, 
PL, FI, LU, NL, 
ES, BG, UK

2 000 000 suuri

ULYSSES IRCAM (FR) Viitasaaren 
kesäakatemia ry / 
Musiikin aika

FR, BE, NL, 
DE, AT, FI, NO, 
EE, IT, UK

2 000 000 suuri

smARTplaces-  
A European 
Audience 
Development 
Project

Kulturbetriebe 
Dortmund (DE)

Oulun ammatti-
korkeakoulu

DE, ES, NL, 
BE, FI, UK, FR

2 000 000 suuri

Trauma & Revival Palais des 
Beaux Arts 
(BE)

Jyväskylän yliopis-
to, Historian ja   
etnologian laitos

BE, LV, PL, FI, 
IT, DE

1 563 766 suuri

Bite my Skype The Flying 
Gorillas (UK)

Kulttuuriosuus-
kunta Kokemo, 
Tangoteatteri 
Kiukkarainen

UK, IT, TR, RO 199 725 pieni

Platform of Eu-
ropean Theater 
Academies

Stichting Zuyd 
Hogeschool 
(NL)

Taideyliopiston 
teatterikorkea-
koulu

NL, NO, LV, AT, 
PL, FI, BE, DE

200 000 pieni
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2015

Hanke Koordinaattori Suomalainen 
partneri

Kaikki  
partnerimaat EU-tuki Hanketyyppi

Creative Lenses Kiinteistö Oy 
Kaapelitalo

- FI, UK, EL, IT, 
SK, NL, SE, BE

1 964 950 suuri

Urban Heat London Interna-
tional Festival of 
Theatre (UK)

Q-teatteri/
Baltic Circle

UK, LV, IT, SI, 
NL, PL, IS, FI, 
DE, EE

980 864 suuri

NE©XT Acce-
lerator - New 
European Creative 
Talent

Europan League 
of Institutes of the 
Arts (NL)

Cumulus-
verkosto ja 
Taideyliopis-
ton aikuiskou-
lutusyksikkö

NL, DE, FI, LV, 
RS, UK, SE, 
FR, AL, IT, BE

1 025 799 suuri

EURANIM 
Boosting careers 
of animation young 
artists with video 
mapping

Rencontres 
Audiovisuelles 
(FR)

Turun 
ammatti-
korkeakoulun 
Taideakatemia

FR, UK, FI, 
HU, DK, BE

297 700 suuri

Follow the Vikings Shetland Amenity 
Trust (UK)

Bengtskär oy UK, SE, DK, FI, 
IE, NO, ES, IS

1 960 000 suuri

In Public, In 
Particular

Turun ammatti-
korkeakoulun 
Taideakatemia

- FI, IE, BE, HR 200 000 pieni

Circus Arts and 
Street Arts Circuit

MiramirO vzw (BE) Sirkuksen 
tiedotuskes-
kus

BE, SE, FI, ES, 
CZ

140 188 pieni

Renewable 
Futures

RIXC, The Centre 
for New Media 
Culture (LV)

Aalto-yliopisto LV, NO, FI, ES, 
NL, FR

199 980 pieni

ePublisher Soros Internatio-
nal House (LT)

Turun 
kansain- 
väliset 
kulttuuri-
markkinat

LT, PT, FI, PL 199 988 pieni
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2014

Hanke Koordinaattori Suomalai-
nen partneri

Kaikki  
partnerimaat EU-tuki Hanketyyppi

Community as Opportu-
nity - Creative archives' 
and users' network

Hessisches 
Staatarchiv 
Marburg (DE)

Kansallis-
arkisto

DE, AT, HU, 
HR, SE, EE, ES, 
FI, RS, CZ, IT

1 990 078 suuri

Small Size, Performing 
Art for Early Years

La Baracca (IT) Kuukulkurit / 
Tanssiteatte-
ri Auraco

IT, IE, DE, RO, 
HU, SE, FR, SI, 
DK, ES, UK, 
PL, AT, FI, BE

1 995 000 suuri

Collab Arts Partnership 
Programme: Art in 
Social and Community 
Contexts

C.A.F.E. Limited 
(IE)

m-cult IE, DE, UK, FI, 
ES, HU

1 425 030 suuri

Departures and arrivals Performing Arts 
Research and 
Training Studios 
(BE)

Zodiak BE, FR, DE, SE, 
HU, PT, LV, RS, 
EL, NL, FI

1 962 970 suuri

Human Cities:  
Challenging the  
city scale

EPCC Cité du 
design – Ecole 
supérieure d’Art 
et de design (FR)

Aalto-
yliopisto, 
Arkkitehtuu-
rin laitos

FR, EE, PL, RS, 
BE, IT, AT, FI, 
SI, UK, ES

1 880 000 suuri

Ceramics and its 
dimensions

Porzellanikon 
– Staatliches 
Museum für 
Porzellan (DE)

Aalto-
yliopisto, 
Muotoilun 
laitos

DE, UK, LV, ES, 
IE, RS, IT, CZ, 
EE, SI, FI

1 934 309 pitkä 

European Opera Digital 
Project

Opera Europa 
(BE)

Kansallis-
ooppera

BE, FI, FR, DE, 
IT, LV, NL, NO, 
PL, ES, UK, AT

1 855 688 suuri

The People's Smart 
Sculpture

Hochschule 
Bremen (DE)

Metropolia 
Ammatti-
korkeakoulu

DE, FI, HR, MK, 
SE, DK, NO, PL

997 330 suuri

SPECTRUM 14|15 Ocubo Criativo 
Actividades 
Literarias (PT)

Valoparta ltd. PT, FI, SI, CZ, 
PL

199 000 pieni

Blackboard Music 
Project

Levende Musik i 
Skolen (DK)

Konsertti-
keskus ry

DK, FR, SE, MK, 
NO, BE, HR, FI

200 000 pieni

The Sound of Culture - 
The Culture of Sound: 
A European Sound Art 
Residency Network - 
SOCCOS

Q-O2 (BE) Hai Art ry BE, PL, DE, 
FI, PT

199 692 pieni

Creating Other Ways of 
Dissemination

Lettrétage e.V. 
(DE)

Nuoren 
voiman liitto

DE, AT, CY, FI 200 000 pieni

Changing Weathers Zavod Projekt 
Atol (SI)

Suomen 
biotaiteen 
seura

SI, FI, NO, NL, 
AT, LV

200 000 pieni
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Opetushallitus 2017: 6A
Toimitus Annu Webb, Ilmari Nokkonen, Hanna Hietaluoma-Hanin
Graafinen suunnittelu Jalo Toivio
Paino Libris oy 12/2018, 2. uudistettu painos 500 kpl

Luova Eurooppa -ohjelman eurooppalainen verkkosivusto
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA 
eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Luova Eurooppa -ohjelman hanketietokanta
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects

Ohjelman suomalainen verkkosivusto
www.luovaeurooppa.eu

  Luova Eurooppa  |  @LEkulttuuri

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. 
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 
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