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Erään festivaalin toiminnanjohtaja sanoi tässä taannoin 
olevansa etuoikeutettu voidessaan työskennellä festivaalin 
parissa. Kerran vuodessa hänen työnsä saa täyttymyksen. 
Innostus, ilo, esiintyjien flow ja tyytyväisten asiakkaiden suit-
sutus vyöryvät hänen ylitseen. Kuinka monessa työssä saa 
edes kerran vuodessa kokea tällaista palautetta työlleen?

Jos korkeatasoiset kulttuuritapahtumat tuottavat tekijöilleen 
mielihyvää, niin ne tuovat myös kävijöidensä elämään tun-
nelmantäyteisiä ja vauhdikkaita hetkiä, kansainvälisiä ja 
kotimaisia tähtiä, urbaania menoa ja idyllistä rauhaa.

Uskotaankohan minua, jos sanon myös työskentelyn Voimaa 
verkostoista -hankkeessa kolmen vuoden aikana olleen kaik-
kea tätä?

Tunnelmaa ovat pitäneet yllä festivaaleja toteuttavat lois-
totyypit. Hyvä fiilis, festareiden omasta halusta käynnistetty 
hanke, rento, mutta tavoitteellinen ote ovat kantaneet projek-
tikoordinaattoriakin loppuun asti. 

Vauhdikkaita hetkiä on ollut kaiken aikaa. Vauhtia on pitänyt 
yllä laaja toteutettavien toimenpiteiden lista ja hankebyro-
kratian myötä vaadittavat väliraportit, seurantalomakkeet, 
maksatushakemukset, muutoshakemukset ja kolme hanke-
tarkastusta. Vauhdinsietokykyä helpotti suuresti projektias-
sistentin palkkaaminen hankkeeseen. Kaksi puolipäiväistä 
työrukkasta on enemmän kuin yksi. Kaksi päätä muistaa ja 
koordinoi – ja jaksaa yhdessä paremmin kuin yksi.

Taivaalla on tuikkinut kansainvälisiä tähtiä. Ulkomaisten 
sisarfestivaalien runsaudesta ehdittiin kohdata vain muu-

tama. Kohtaamisista jäi kutkuttava tarve ja halu jatkaa 
verkostoitumista sisarfestivaalien kanssa. Festivaalien palo 
tuoda oman taiteenalansa parhaimmistoa esille on yhteistä 
kaikille. Festivaaliverkostojen taivaalla kirkkaana loistava 
Festivals Edinburgh on esimerkki hyvin onnistuneesta ver-
kostotyöstä.

Kotimaisia tähtiä ovat itse festivaalit. Yhteisesti toteutetut, 
festivaalikohtaiset kävijätutkimukset ovat kiistatta osoitta-
neet festivaalien merkityksen taloudelliselle hyvinvoinnille ja 
koko alueen imagolle. Festivaalien kulttuuriset ja sosiaaliset 
vaikutukset tiedostetaan, mutta niiden todentamiseen emme 
ole vielä päässeet. 

Urbaania menoa ja hiljaista rauhaa? Sauna Open Air ja Sas-
tamala Gregoriana – ja kaikki siltä väliltä – ovat hankkeen 
aikana kohdanneet kehittämisseminaareissa, teematiimeis-
sä, vertaisarvioinneissa ja oppineet tuntemaan toisiaan. Ver-
kosto on aidosti syntymässä.

Hanke päättyy, mutta Pirkanmaan festivaalit ry jatkaa hyvin 
alkuun saatua toimintaa. Menemme rohkeasti eteenpäin ja 
nivomme yhä uusia tahoja mukaan työhömme, jotta Pirkan-
maa olisi vetovoimaisin ja vastustamattomin festivaalikes-
kittymä Euroopassa.

Oleellista on rento kiihko!

Susanna Markkola
projektipäällikkö, toiminnanjohtaja
Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

1. esipuhe
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2. ”Leipää sirkushuveista”
 - Hankkeen tarvelähtöisyys

Pirkanmaan festivaalit -voimaa verkostoista hankkeen (jat-
kossa Voimaa verkostoista) toiminta oli selkeästi tarveläh-
töistä. Ehdotus festivaalien yhteistyöstä tuli festivaaleilta 
itseltään jo vuonna 2005 Tampereen kulttuuripääkaupunki-
hankkeen yhteydessä, jolloin verkostoituminen löyhästi alkoi. 
Festivaalit tekivät markkinointiyhteistyötä, muun muassa 
yhteisen esitteen vuosille 2006 ja 2007–2008, sekä yhteisiä 
messumatkoja matkailun markkinoinnista silloin vastanneen 
GoTampereen kanssa. Festivaalien yhteinen sivusto www.
pirfest.fi avattiin 2007. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry 
perustettiin kesäkuussa 2009.

Hankkeen toiminnan ideoinnin ja suunnittelun tueksi saatiin 
pirkanmaalaisten festivaalien toiminnanjohtajien pitkäaikai-
nen kokemus ja käytännön työn kautta hankittu tieto.

Yhteistyön tarpeesta ja mahdollisista hyödyistä keskusteltiin 
myös muun muassa matkailualan toimijoiden ja Tampereen 
kauppakamarin kanssa. Hankkeen aloittamisen jälkeen jul-
kaistussa Tampereen kauppakamarin laatimassa Tampereen 
ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa 2010–2012 fes-
tivaalit onkin nostettu mukaan elämystalouden klusteriin.

Pertti Paltila toteaa jo vuonna 2008 tehdyssä Pirkanmaan 
elämysteollisuuden kehittämismahdollisuuksien selvitys-
raportissa lukuisten tutkimusten osoittaneen, että kulttuu-
riteollisuus on kasvava talouden sektori kaikissa jälkiteolli-
sissa yhteiskunnissa. Taloudellisen vaikuttavuuden johdosta 
kulttuuriteollisuus on nähty yhä keskeisemmäksi alueiden 
elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavaksi tekijäksi. 
Elämysteollisuuden klusterin voi hyvällä syyllä kiteyttää isku-
lauseeseen ”leipää sirkushuveista”.

Voimaa verkostoista -hankkeen toiminta oli linjassa myös Pir-
kanmaan maakuntaohjelman 2010–2012 kanssa. Ohjelmas-
sa halutaan valjastaa kulttuuri ja elämystalous pirkanmaa-
laisen hyvinvoinnin lähteeksi. Tähän pyritään tiivistämällä 
Pirkanmaan kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyötä 
ja yhteistä tuotekonseptointia sekä matkailu- ja kulttuuri-
hankkeiden ja -tapahtumien koordinointia ja markkinointia. 
Kulttuuritapahtumien kansainväliseen markkinointiin ja 
kulttuurivientiin panostetaan ja pirkanmaalaista kulttuuria 
ja taidetta asukkaiden elämänlaadun ja viihtyvyyden yhtenä 
peruselementtinä vahvistetaan.

Festivaalien löyhänä alkanut yhteistyö nähtiin niin tärkeäksi, 
että sitä päätettiin jatkaa ja hakea rahoitusta sen kehittä-
miselle. Hankehakemus tehtiin vuoden 2008 lopussa. Aika 
oli otollinen, koska EU myönsi tällöin ensimmäistä kertaa 
rahoituksia suurten kaupunkiseutujen kehittämiseen. Näin 
oli luontevaa hakea rahoitusta koko festivaalitoiminnan eikä 
vain yksittäisen festivaalin kehittämiseen. Toiminnasta ha-
luttiin koko Pirkanmaata koskevaa. Rahoitusteknisesti tämä 
ei ollut mahdollista yhtenä hankkeena, joten hakemus tehtiin 
kahteen eri toimintalinjaan. 

”Hankkeen ensimmäinen hyvä asia oli, että palkattiin ulko-
puolinen henkilö, Parkkisen Pia, tekemään hankehakemus, 
kukaan meistä ei olisi otona ehtinyt tekemään niin hyvää 
hakemusta. Pian nerokuutta oli se, että hakemus tehtiin kah-
teen eri toimintalinjaan. Käytännössä tämä merkitsi kahta 
hakemusta, kaksinkertaista taloushallintoa ja raportointia, 
mutta mahdollisti myös laajemman toiminnan ja viime kä-
dessä koko hankkeen.” (Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tam-

pereen Musiikkijuhlat)
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rahoittajat:
- eakr / pirkanmaan liitto
- tampereen kaupunki / Luova tampere
- kunnat: ikaalinen, sastamala,
 nokia, urjala, valkeakoski, orivesi 
 ja mänttä-vilppula

Kulttuuriteollisuus – kasvava talouden sektori. Keskeinen vaikuttaja alueiden 
houkuttelevuuteen, kilpailukykyyn sekä taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin. 

- Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia

- 2010 Pirkanmaan Kulttuurisuunnitelman taustaselvitys 2012

aikaisempi, 
löyhä yhteisyö
festivaalien välillä

TOIMENPITEET
2009–2012

Festivaalien välinen 
verkostoituminen
- kehittämisseminaarit
- teematiimit
- vertaisarviointi

Extranet
- Työntekijäpankki
- Kalustopankki
- Festivaalityön tietopankki
- Materiaalipankki

Festivaalikohtaiset
kävijätutkimukset

2005 Kulttuuripää-
kaupunkihanke, löyhä 
yhteistyö festivaalien 
välillä

2006 Festivaalien yhtei-
nen markkinontiesite 
kulttuuripääkaupunki-
hankkeen rahoittamana

2007 (-08) Festivaalien 
yhteinen markkinonti-
esite, festivaalien 
itsensä rahoittamana

2007 avataan verkko-
sivusto www.pirfest.fi

2008 hankkeen 
suunnittelu alkaa

2005 2006 2007 2008 2009 2012

3. ”yksi kaikkien puoLesta”  
 - Tavoitteet, toiminta ja tulokset
 varsinainen kehittämistoiminta voimaa verkostoista -hankkeen tuella alkoi syyskuussa 2009.
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pirkanmaan festivaalit 
– voimaa verkostoista 
-hanke: 27 festivaalia

projektikoordinaattorit

pirkanmaan festivaalit
– pirfest ry: 36 festivaalia

pirfest ry:n
hallitus

Festivaalikohtaiset
kävijätutkimukset

Yhteydet keskeisiin
matkailutoimijoihin
Yhteydet sisarfestivaaleihin
ulkomailla

Festivaalien 
ympäristösuunnitelmat

Viestintä

4/2009 Pirkanmaan festivaalit 
– voimaa verkostoista -hanke 
alkaa

6/2009 Perustetaan Pirkan-
maan festivaalit – Pirfest 
ry. jäseniksi 27 hankkeessa 
mukana olevaa festivaalia

1.4.2012 alkaa Culture 
Tampere Region -hanke, joka 
laajentaa hyväksi koettua 
verkostoitumista muihin 
kulttuuri- ja matkailutoimijoihin

30.9.2012 Pirkanmaan festi-
vaalit – voimaa verkostoista 
hanke päättyy

2005 2006 2007 2008 2009 2012
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pirkanmaan festivaaLit 
– voimaa verkostoista -hankeen ohjausryhmä 2009–2012
varsinaiset ja asiantuntijajäsenet
Lasse Paananen, Luova Tampere -ohjelma, pj.
Hanna Rosendahl, Tampereen Teatterikesä
Jukka Heinämäki, Pispalan Sottiisi / Tanssimania / Tammerkosken sillalla
Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat
Maiju Vuorenoja, Sastamala Gregoriana
Mansi Stycz, Mukamas – kansainvälinen nukketeatterifestivaali
Reetta Naumanen, Pentinkulman päivät
Minnakaisa Kuivalainen, Tampereen Musiikkijuhlat
Tapio Valve, Oriveden Suvi
Jaakko Masonen, Tampereen kaupunki
Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki
Tuija Rajala, Pirkanmaan liitto
Sirpa Sippola, Sata-Häme Soi *

Hannu Patamaa, Oriveden Suvi *

Simo Laitakari, Pentinkulman päivät *

Laura Laakso, Pentinkulman päivät *

Tuula Martikainen, Tampereen kaupunki *

Mia Kangasniemi, Pirkanmaan liitto *

varajäsenet
Anniina Kumpuniemi, Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali
Petteri Jakobsson, Circus Ruska Festival
Tomi Tolvanen, Tampere Guitar Festival
Marianne Haapoja, Työväen Musiikkitapahtuma
Perttu Pesonen, Tammerfest
Erika Honkanen, Tapsan Tahdit / Nokia kaupunki
Iina Ojala, Tampereen kaupunki
Liina Kangas, Luova Tampere -ohjelma
Tuija Hirvinen, Tampereen kaupunki
Anu Tervonen, Tapsan Tahdit / Nokian kaupunki *

Veikko Halmetoja, Mäntän kuvataideviikot *

* Tähdellä merkityt ovat eronneet hallituksesta ennen hankkeen päättymistä
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3.1 Pirkanmaan festivaalit 
– voimaa verkostoista hankkeena

EAKR / Länsi-Suomi / 3. Alueiden saavutettavuuden ja toi-
mintaympäristön parantaminen / 4. Suurten kaupunkiseutu-
jen kehittäminen / Pirkanmaan liitto:

1. Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 
 (suurten kaupunkiseutujen osahanke)

2. Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 
 (haasteellisten alueiden osahanke)

Hankeaika: 1.4.2009–31.12.2011, 
 jatkohanke 1.1.2012–30.9.2012

Toiminta-alue: Tampere, Nokia, Ikaalinen, Orivesi, Valkea- 
 koski, Mänttä-Vilppula, Urjala, Sastamala

Hakija ja 
vastuuhenkilö: Tampereen Teatterikesä ry, 
 Hanna Rosendahl, toiminnanjohtaja

Vastuutaho ja 
-henkilöt:  Pirfest ry, hallituksen puheenjohtaja, hankkeen 
 alkaessa Sirpa Sippola, jatkossa Johanna  
 Kurkikangas, projektikoordinaattori Susanna 
 Markkola, projektiassistentti Riikka Herrala

Hankkeen valmistelusta vastasivat toiminnanjohtaja Min-
nakaisa Kuivalainen, Tampereen Musiikkijuhlat; toiminnan-
johtaja Hanna Rosendahl, Tampereen Teatterikesä; toimin-
nanjohtaja Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat sekä 
toiminnanjohtaja Sirpa Sippola, Sata-Häme Soi

Budjetti (31.12.2011):

* Luova Tampere / Tampereen kaupunki, Ikaalinen, Sastamala, Nokia, Urjala, 
 Valkeakoski, Orivesi ja Mänttä-Vilppula

Ostopalveluissa suurin menoerä oli kävijätutkimusten toteut-
taminen. Vuosien 2010 ja 2011 kävijätutkimuksiin vuosittain 
24 festivaalille investoitiin yhteensä 100 683 euroa. Inves-
tointi puoltaa paikkaansa: sekä festivaalit että muut yhteis-
työtahot olivat yksimielisiä sitä, että kävijätutkimukset olivat 
erittäin hyödyllisiä. 

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät olivat 17 festivaalia 
suurkaupunkiseudulta ja yhdeksän festivaalia ympäristökun-
nista. Välilliset kohderyhmät olivat festivaalien kotikunnat ja 
-kaupungit, Tampereen kaupungin matkailutoimi / GoTampere 
(myöhemmin Tredea Oy), festivaalien kotikuntien ja -kaupun-
kien matkailualan yrittäjät, Lippupalvelu ja Lippupiste sekä 
festivaalien asiakkaat.

3.2 “Kun ollaan pieniä, on hyvä viedä 
isot ajatukset yhteen jotta ne voi toimia”
– Toiminnan tavoitteet 

Alueen festivaalit olivat toimineet hajallaan vailla syvempää 
yhteistoimintaa ja riittäviä yhteistyömalleja ja -rakenteita. 
Verkostoitumalla ja voimavarat yhdistämällä pystyttiin kehit-
tämään toimintaa ja vastaamaan alueen festivaalien yhtei-
siin haasteisiin kustannustehokkaasti. 

Voimaa verkostoista -hankkeen tavoitteena oli pirkanmaa-
laisten kulttuurifestivaalien toimintaedellytyksien ja tuot-
tavuuden parantaminen, Pirkanmaan keskeisten festivaa-
litoimijoiden kokoaminen yhteiseen Pirkanmaan festivaalit 
-verkostoon, festivaalityöntekijöiden työllistymismahdolli-
suuksien parantaminen, työllistymisen ympärivuotisuuden 
tukeminen ja yhteistyön tehostaminen matkailutoimijoiden 
kanssa.
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Kustannukset Haasteellisten 
alueiden 
osahanke

Suurten 
kaupunkiseutujen 
kehittäminen

Henkilösto 47 084 93 744

Ostopalvelut 74 877 135 358

Matkat 7 073 9 912

Kone- ja laitehankinnat 1 536 2 868

Vuokrat 7 904 13 447

Toimistokulut 2 764 5 439

Muut kustannukset 8 532 14 832

hankkeen 
kokonaisbudjetti 425 370 €

Rahoitus Haasteellisten 
alueiden 
osahanke

Suurten 
kaupunkiseutujen 
kehittäminen

EAKR- ja valtion 
rahoitus

92 483 170 182

Kuntien rahoitus* 49 799 91 638

Yksityinen rahoitus 7 488 13 780

yhteensä 425 370 €
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Toiminnalla pyrittiin kehittämään pirkanmaalaisten kulttuu-
rifestivaalien verkostoitumista ja yhteistyön rakenteita sekä 
parantamaan kohderyhmään kuuluvien festivaalien toimin-
taedellytyksiä, osaamista, laatua ja tuottavuutta. Verkos-
toitumista syventämällä ja uusia rakenteellisia yhteistyön 
muotoja innovoimalla kulttuurifestivaalit oppivat toisiltaan, 
kehittävät liiketoimintaosaamistaan sekä vahvistavat toi-
mintaympäristöään ja vaikutusmahdollisuuksiaan alueen 
päättäjiin. Verkostoitumisen avulla ratkaistaan myös aika-
taulujen ja sisältöjen koordinointiongelmia, mikä monipuo-
listaa alueen kulttuuritarjontaa. Myös alueen matkailu hyö-
tyy, kun alueelle saadaan houkutelluksi uusia kotimaisia ja 
ulkomaisia kulttuurimatkailijoita.

Kaiken kaikkiaan koko alueen kilpailukyky kasvaa. Kulttuuri-
festivaalien osaamisen ja toimintaedellytysten parantaminen 
edesauttavat Pirkanmaata profiloitumaan monipuolisena 
kulttuurikeskuksena sekä lisäävät alueen vetovoimaisuutta, 
viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Festivaalien näkyvyy-
den ja tunnettuuden lisääntyminen johtaa kasvaviin kävijä-
määriin. Tästä hyötyvät myös taloudellisesti paitsi kohderyh-
mään kuuluvat festivaalit, myös alueen muut yritykset, kuten 
kaupat, matkailu-, kuljetus- ja hotelliyritykset. 

Toiminnan vaikutuksia arvioitiin muun muassa kävijäkyse-
lyillä sekä yhdistyksen sisäisillä kyselyillä. Suurin osa festi-
vaaleista näki hankkeessa mukana olemisen tärkeäksi. Mo-
tiiveikseen ne nimesivät yllä mainittuja toimintatavoitteita.

3.3 “Tarttis tehrästä konkreettiseen 
tekemiseen” – Käytännön toimenpiteet

koordinointi ja hallinto
Toimintaa koordinoi Pirfest ry:n projektikoordinaattori Su-
sanna Markkola (1.6.2009 lähtien). Projektikoordinaattorin 
tehtävinä olivat ensisijaisesti käytännön toiminnan pyörittä-
minen, verkostoituminen toimintaa edistävien muiden toimi-
joiden kanssa sekä hallinto ja viestintä.

Koordinaattorin tukena toimi ohjausryhmä, joka ohjasi ja val-
voi toimintaa. Vahvana tukiryhmänä oli Pirfest ry:n hallitus. 
Hallitus vastasi hankkeen taloudesta, mutta se osallistui 
myös oman käytännön kokemuksensa kautta toiminnan si-
sällön ideointiin ja kehittämiseen. Pirfest ry:n hallitus  koos-
tui tasapuolisesti isojen ja pienten sekä Tampereen ja mui-
den kuntien festivaalien edustajista. 

Kehittämishankkeiden yleinen ongelma on, että ne alibudje-
toidaan henkilöresurssien osalta.

Myös Voimaa verkostoista -hankkeen toiminnassa ongel-
mana oli henkilöresurssien vähyys. Sekä hankehallinto että 
käytännön toimenpiteiden kehittäminen ja toteuttaminen oli-
vat alussa yhden henkilön, projektikoordinaattorin vastuul-
la. Projektiassistentti Riikka Herralan aloittaessa 1.12.2010 
henkilöresurssi ei matemaattisesti kasvanut, koska molem-
mat työskentelivät puolipäiväisinä. Käytännössä merkitys oli 
kuitenkin suuri: käytössä oli kahdet aivot ja työskentely oli 
tuloksellisempaa, kun tehtäviä voitiin jakaa.

”Hankehallinto vie kohtuuttoman paljon aikaa ja energiaa. 
Olisi hienoa, jos varsinkin sellaisissa hankkeissa, joiden tu-
loksista hyötyy useampi taho, hallinto voitaisiin ulkoistaa. 
Palvelu pitäisi voida ostaa siten, että raha ei ole muusta 
toiminnasta pois. Rahoittaja voisi jopa suositella hankkeille 
tällaisia hallinnointiin erikoistuneita tekijöitä ja yrityksiä.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

Toinen iso ongelma oli kassan riittävyys. Pirfest ry oli pienenä 
organisaationa poikkeus näin ison hankkeen hallinnoijana. 
Suurin osa kehittämishankkeiden vastuuorganisaatioista on 
isoja organisaatioita, kuten yliopistoja ja ammattikorkeakou-
luja, joilla ei ole ongelmia sen suhteen, että toiminnan kus-
tannukset maksetaan jälkikäteen. Pirfest ry:llä kassavaroja 
ei ollut, joten rahaa ostopalveluihin jouduttiin koko ajan jär-
jestämään. Kiitos neuvottelutaitoisen projektikoordinaattorin 
ja kuntien lainarahan, maksuvalmius varmistettiin. 

”Väliaikaisrahoituksen ongelmaa helpotti Luova Tampere 
-ohjelman ja Tampereen kaupungin joustavuus, sillä ohjel-
man rahoitus hankkeelle voitiin laskuttaa vuosittain 2–3 
erässä. Tällaisen joustavuuden toivoisi olevan mahdollista 
myös EU:n ja valtion rahoitusosuuksienkin suhteen.” 
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

festivaalien välinen yhteistyö
Festivaalien edustajat kokivat verkostoitumisen hankkeen 
suurimmaksi hyödyksi. Kun alueen muut toimijat opittiin tun-
temaan, oli yhteydenotto muissakin yhteyksissä helpompaa. 
Tiedon ja kokemusten jakaminen muiden kanssa on auttanut 
yksittäisiä festivaaleja ja koko Pirfest-verkostoa tiedosta-
maan kehittämistarpeita. Festivaaliverkostosta toimijat löy-
sivät vertaistukea, työyhteisön ja ammatillisen viitekehyksen.
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pirkanmaan festivaaLit 
– Pirfest ry:n hallituksen jäsenet 2009–2012

puheenjohtajat:
Johanna Kurkikangas, Vanhan kirjallisuuden päivät
Sirpa Sippola, Sata-Häme Soi *

jäsenet:
Mirko Lännenpää, Kukkaisviikot
Hanna Rosendahl, Tampereen Teatterikesä
Marianne Haapoja, Työväen Musiikkitapahtuma
Jukka Heinämäki, Pispalan Sottiisi / Tanssimania / Tammerkosken sillalla
Tiina Nyrhinen, Mäntän kuvataideviikot
Mansi Stycz, Mukamas - kansainvälinen nukketeatterifestivaali
Tapio Valve, Oriveden Suvi
Anniina Kumpuniemi, Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali
Kati Lappeteläinen, Mäntän Musiikkijuhlat
Kyösti Koskela, Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaali
Minnakaisa Kuivalainen, Tampereen Musiikkijuhlat
Juhani Alanen, Tampereen elokuvajuhlat *

Petteri Jakobsson, Circus Ruska Festival *

Maiju Vuorenoja, Sastamala Gregoriana *

Simo Laitakari, Pentinkulman päivät *

Hannu Patamaa, Oriveden opisto *

Perttu Pesonen, Tammerfest *

* Tähdellä merkityt ovat eronneet hallituksesta ennen hankkeen päättymistä
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“Parasta on ollut verkostoituminen, se että alu-
een festarit ovat oppineet tuntemaan toisensa. 
Yleinen mielipide on, että tämä on myös uusille 
festareille syy liittyä mukaan, työ on yksinäistä 
ja kuitenkin kaikki painivat samojen ongelmien 
kanssa. Vertaistuki on tärkeää.”
(Sirpa Sippola, toiminnanjohtaja, Sata-Häme Soi)

”Tiedonvälitys on tärkeää, maailma muuttuu ja 
pelisäännöt muuttuvat. Varsinkin tämmöisille, 
jotka ovat ulkona Tampereen kehästä, on tär-
keätä että ihmiset näkevät toisiaan ja vaihta-
vat kokemuksia.”
(Reijo Tepsa, kulttuuritoimen johtaja, Valkeakosken kaupunki)

Esiintyminen alueellisena festivaaliryhmänä 
lisäsi festivaalien tunnettuutta sekä merki-
tystä alueen hyvinvoinnille ja maineelle, edisti 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja toi 
lisää neuvotteluvoimaa.

“Kun alue on kulttuurisesti värikkäämpi, se on 
kuluttajalle kiinnostavampi. Kun näkee koko 
laajan tarjonnan, myös kiinnostus yksittäistä 
festaria kohtaan kasvaa. Muistijälki syvenee: 
näin paljon upeita festareita näin pienellä alu-
eella!”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikki-
juhlat)

“Ajatus toimia aktiivisesti kulttuurikentällä oli 
meille syy tehdä yhteistyötä. Innostunko minä, 
innostako muita, reunavuotoa: ideoita, tietoa, 
vertaistukea. Uusia kontakteja, neuvotteluyh-
teys niihinkin, jotka eivät ole suoraan alalta, 
mutta kuuluvat kokonaisuuteen. Kun ollaan 
pieniä, on hyvä viedä isot ajatukset yhteen 
jotta ne voivat toimia. Parasta on kun Pirfest 
menee korvat ja silmät auki tarvetta kuunnel-
len, elementit on hyviä, ei kun eteenpäin! Me 
emme hae hyvää pelkästään itselle, vaan koko 
Pirkanmaalle.”
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

“Yhteistyössä ei ole muuta kuin järkeä, fes-
tivaalit eivät kilpaile keskenään. Kun Pirkan-
maan festivaalit tekevät ja näkyvät yhdessä ja 
enemmän, kaikki voittavat.”
(Kari Kankaala, johtaja, kaupunkikehitysyksikkö, Tampereen 
kaupunki)

“Yhteistyön koordinointi myös muiden tapahtu-
mien, kuten urheilutapahtumien, kanssa olisi 
tärkeää, katetaan tasaisesti koko vuoden tar-
jonta, mutta ei tule päällekkäisyyttä. Mutta ei 
väkisin, luonteva synergia on löydyttävä.” 
(Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari)

“On tärkeätä, että maakunnan keskeisimmät 
festivaalit tekevät yhteistyötä, se vahvistaa 
myös maakunnallista identiteettiä. Seuraava 
askel voisi olla, että olisi yhteistä tahtoa ja 
rohkeutta rakentaa festivaalitoimijoiden kes-
ken uusia yhteisprojekteja ja produktioita.”
(Jaakko Masonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki) 

“Kaupungin tapahtumatoiminnan rakenteita 
halutaan kehittää. Vaihtuvia ja kertaluontei-
sia tapahtumia järjestävän kaupungin oman 
tapahtumatoimiston rinnalle on kaivattu juuri 
Pirfestin kaltaista pysyvien festivaalien koor-
dinoijaa. Se, että toiminta on maakunnallista 
on täysin luonnollista. Niin sen pitääkin olla, 
kun puhutaan palveluista, rajoilla ei ole mer-
kitystä.”
(Lauri Savisaari, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki, sivistys- 
ja elämänlaatupalvelut)

“Koko alue hyötyy sitä kautta, että me kehitym-
me ammatillisesti. Esimerkiksi kävijäkysely ja 
ympäristösuunnitelmat hyödyttävät niin mat-
kailutiimiä, jossa olemme mukana, kuin koko 
kaupunkia.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

“Organisaatio, joka toimii viestikapulana 36 
festivaalille ja on näiden puolesta keskuste-
lu- ja neuvottelukumppanina, helpottaa työtä 
suuresti, ei aina tarvita massakokouksia.”
(Perttu Pesä, johtaja, Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto)

Pirfest ry jatkaa festivaalien verkottamista ja 
yhteistyön kehittämistä. Verkottumista mui-
hin kulttuuritoimijoihin ja matkailutoimijoihin 
jatketaan myös 1.4.2012 alkaneessa Culture 
Tampere Region -hankkeessa, joka kehittää 
Pirkanmaan kulttuurimatkailua laajempana 
kokonaisuutena yhdessä muiden kulttuuri- ja 
matkailutoimijoiden kanssa.
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osaamisen lisääminen

kehittämisseminaarit
Jäsenfestivaaleille järjestettyjen yhteisten seminaarien ta-
voitteena oli kehittää yhteistoimintaa ja hyviä festivaali-
käytäntöjä, jakaa kulttuuritoimijoille käytännön työn kautta 
kerääntynyttä hiljaista tietoa sekä lisätä festivaali- ja liike-
toimintaosaamista. Kehittämisseminaareihin otti osaa yh-
teensä 89 festivaalien edustajaa.

Järjestetyt seminaarit
•	 Saavutettavuus festivaaleilla 10/2009
•	 Turvallisuus ja järjestyksenvalvonta 5/2010
•	 Sisarfestivaalin (Vilnius Jazz Festival) toimintaan ja markkinointiin 

tutustuminen 12/2010
•	 Festivaalitoimijoiden yhteisen Extranetin hyödyntäminen 2/2011
•	 Työssä jaksaminen ja stressinsietokyky festivaalityössä 4/2011
•	 Kehityskeskustelut työyhteisön hyvinvoinnin lähteenä 10/2011
•	 Ympäristökysymykset festivaaleilla 5/2012
•	 Yritysyhteistyö 1/2012

Osanottajat pitivät seminaareja onnistuneina. Seminaarien 
aiheet oli osittain määritelty jo hankehakemuksessa, osa 
nousi suoraan festivaalien tarpeista. Parasta palautetta 
saatiin seminaareista, jotka keskittyivät työhyvinvointiin ja 
tekijöiden jaksamiseen. Nämä seminaarit olivat hallittuja, 
yhden ammattilaisen vetämiä kokonaisuuksia.

”Pirfest on tarjonnut aitoja seminaareja, ei pelkkiä markki-
nointitilaisuuksia, missä palveluntarjoajat käyvät esittele-
mässä omia tuotteitaan. Aiheet on olleet hyviä, sellaisiakin 
joiden tärkeyttä ei itse olisi tullut ajatelleeksi.”
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

teematiimit 
Festivaalien edustajista koottujen teematiimien tavoitteena 
oli kehittää toimintaa festivaalien tuottamiseen liittyvien 
keskeisten kysymysten kautta. Markkinointitiimi pohti Pirkan-
maan festivaalien yhteismarkkinointiin liittyviä kysymyksiä. 
Saavutettavuustiimissä käsiteltiin esimerkkinä Tampere Gui-
tar Festivaalin saavutettavuussuunnitelmaa ja miten muut 
festivaalit voivat sitä hyödyntää. Ympäristötiimi käynnisti 
ympäristösuunnitelmien tekemisen selvittämällä festivaali-
en tarpeet ja toiveet sekä jakoi hyviä vinkkejä suunnitelmien 
sisällöstä. Yritysyhteistyötiimissä pohdittiin Pirfestin yritys-
yhteistyömahdollisuuksia sekä jaettiin kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä muun muassa siitä, miten kävijätutkimuksen tu-
loksia voidaan hyödyntää neuvotteluissa.

Teematiimitoiminta koettiin periaatteessa hyväksi, koska 
festivaalitoiminnassa mukana olevilla henkilöillä on paljon 
erikoisosaamista. Ongelmana tiimityöskentelyssä oli yhtei-
sen ajan puute. 

“Teematiimien idea on hyvä. On tehokkaampaa, kun käydään en-
sin pienellä porukalla asioita läpi ja luodaan jonkinlainen pohja 
ja suuntaviivat, ei tarvitse aina koko porukan kokoontua.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

arviointiryhmät
Festivaalien toiminnan kehittämiseksi tehtiin myös vertais-
arviointia. Arvioinnissa festivaalien edustajat vierailivat 
muilla toiminnassa mukana olevilla festivaaleilla. He arvi-
oivat ammattilaisen silmin festivaalin eri osa-alueita ja an-
toivat palautetta valmiilla palautelomakkeella niin hyvistä 
kuin kehitettävistäkin asioista. Näin saatiin uusia ideoita 
sekä toisten tekemistä arvioinneista, että omista käynneistä 
toisten festivaaleilla, joissa ei ehkä muuten olisi tullut vie-
railluksi. Arvioijien sitoutuminen työhön oli vaihtelevaa. On-
gelmaksi mainittiin ajan puute, sillä arviointia tehtiin usein 
festivaalien kiireisimpänä aikana. Lisäksi tekniset ongelmat 
vaikeuttivat palautteen perillemenoa. Vertaisarviointi koet-
tiin kuitenkin periaatteessa hyväksi toimintamalliksi. 

”Jos festivaalitoimijoilla ja meillä arviointeja koordinoivilla 
olisi ollut enemmän aikaa, niin arvioinnit olisi voinut toteut-
taa laajemmin, jolloin niistä olisi ollut paljon enemmän hyö-
tyä. Paras toteutustapa olisi ollut, että kolme arvioijaa mene-
vät arvioitavalle festivaalille yhdessä, sen jälkeen käydään 
yhteinen palautekeskustelu, jonka projektikoordinaattori kir-
jaa. Näin arvioijat pääsisivät helpommalla ja sitoutuminen-
kin voisi olla parempaa.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

”Arvioisin mielelläni esimerkiksi urheilutapahtumaa ja oppi-
sin siitä. Sieltä voisi löytää oikeasti uusia ideoita.”
(Jussi Santalahti, promoottori, Sauna Open Air Metal Festival)

extranet 
Tavoitteena oli kehittää festivaalien käyttöön Extranet-verk-
kopalvelukokonaisuus. 

festivaalityöntekijäpankista festivaalit voivat palkata itsel-
leen työntekijän. Tavoitteena on osaavien festivaalityönte-
kijöiden työmahdollisuuksien kokoaminen yhteen siten, että 
jatkossa tekijät löytävät sopivia tehtäviä yhä enemmän myös 
vuoden ympäri. Näin festivaalit saavat aina ammattitaitoista 
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työvoimaa ja hyvät toimintatavat siirtyvät työntekijöiden mu-
kana festivaalilta toiselle. Työntekijä voi luoda pankkiin oman 
profiilinsa, jossa hän kertoo mistä työtehtävistä on kiinnos-
tunut. Tämä toimii työnantajalle hakukriteerinä työntekijöitä 
etsiessä. Työnantaja voi etsiä pankista vapaita työntekijöitä 
ja ilmoittaa avoimesta työpaikasta.

“Henkilöpankki kiinnostaa meitä työllistäjänä. Saadaan ko-
kemusta ja osaamista valmiina, ei tarvitse alusta saakka 
kouluttaa. Näillä vähillä euroilla on riski palkata aina ihan 
uusi ihminen.” 
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

kalustopankin tarkoituksena on kierrättää festivaalien hal-
lussa olevaa tekniikkaa ja kalustoa. Verkostossa mukana 
olevilla festivaaleilla on mahdollisuus tarjota muille festi-
vaaleille vuokralle tai lainaksi tekniikkaa, kalustoa tai toi-
mitiloja.

“Kalustopankista olisi hyötyä, suuren osan vuodesta meillä-
kin laitteet seisovat toimettomana, voisimme vuokrata niitä 
eteenpäin. Kesällä taas toisinpäin, tarvitsemme paljon lait-
teita, vaihto olisi hyvä.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

materiaalipankki on tarkoitettu festivaaliverkoston sisäiseen 
tiedonvaihtoon. Sieltä löytyvät muun muassa kävijätutki-
musten koosteet, tiedotteita, alan artikkeleita ja julkaisuja. 
Festivaaleilla on mahdollisuus myös ladata omaa materiaa-
liaan pankkiin.

festivaalityön tietopankki kokoaa yhteen tapahtumatuo-
tannon pääpiirteet. Osa-alueita ovat festivaalin hallinto, 
tuotanto, yritysyhteistyö, ympäristöasiat sekä markkinointi ja 
tiedottaminen. Linkki tietopankkiin tulee sekä Extranetiin fes-
tivaalien käyttöön, että avoimeen käyttöön osoitteeseen www.
pirfest.fi. Sivusto vaatii rekisteröitymisen. Näin kuka tahansa 
tapahtumatuotannosta kiinnostunut pääsee hyödyntämään 
ja kommentoimaan tietopankin sisältöä.

tapahtumakalenterissa festivaalit voivat ilmoittaa omasta 
toiminnastaan ja seurata muiden toimintaa. Erilaiset tapah-
tumat on värikoodattu.

Ekstranetin käyttö on vielä alussa, mutta festivaalit näkevät 
sen “suurena mahdollisuutena” ja odottavat sisällön valmis-
tumista. 

“Ekstranet ei vielä ole tullut päivittäiseksi työkaluksi, se on 
kuitenkin potentiaalinen voimavara. Sitä on kehitettävä siten, 
että sitä käytetään, siihen viitataan ja sinne linkataan. Siis 
mahdollisimman toiminnallinen, selkeä ja helppokäyttöinen.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat)

Extranetin teknisessä toteutuksessa oli mittavia ongelmia. 
Tämä vei kohtuuttomasti myös projektikoordinaattorin ja pro-
jektiassistentin aikaa. 

”Teknisiin ongelmiin kompastuttiin heti alussa ja siinä suos-
sa rämmittiin koko hankkeen ajan. Jos olisimme vaihtaneet 
toimittajaa, olisimme joutuneet vetämään raskaan kilpailu-
tusprosessin uudelleen, siksi yritimme vain saada viat korja-
tuksi. Teknisiä ratkaisuja hankittaessa täytyy pohjatyö siitä, 
mitä halutaan, tehdä todella huolellisesti. Tekniseen konsul-
toitiin on hyvä varata budjettiin rahaa, harvemmin hanke-
työntekijöillä on tällaista osaamista.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

Extranetin teknisestä toteutuksesta vastasi It-Systems Fin-
land Oy. Tietopankin sisällön toteuttajina olivat Semanteri Oy 
(hallinto, tuottaminen, markkinointi ja tiedotus), Pink Emi-
nence Oy (yritysyhteistyö) sekä Innolink Researh Oy (ympä-
ristö). Semanterin toteuttamien osa-alueiden sisällön suun-
nittelussa olivat mukana myös festivaalitoimijoista kootut 
työryhmät.

Extranetin kehittämien ja ylläpito on jatkossa osa Pirfest ry:n 
perustoimintaa.

festivaalikohtaiset kävijäkyselytutkimukset
Festivaalikohtaiset kävijäkyselytutkimukset tehtiin vuosina 
2010 ja 2011. Tutkimukset toteutti Innolink Research Oy.

Tutkimusten tavoitteena oli 
•	 tiedonkeruu lyhyen aikavälin muutoksista ja muutosten 

suunnasta,
•	 festivaalien toiminnan suuntaaminen, edelleen kehittämi-

nen ja laadun parantaminen,
•	Pirkanmaan imagon vahvistaminen korkeatasoista ja mo-

nipuolista kulttuuria tarjoavana maakuntana,
•	sekä lisätiedon tuottaminen festivaalien lisäksi alueen 

yrityksille (muun muassa matkailu-, kuljetus- ja hotelliyri-
tyksille) sekä kunnille, kaupungeille ja koko maakunnalle.
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konsepti
Pirkanmaan festivaaleille suunniteltiin räätälöity kävijäky-
selyn malli. Malli palvelee useita toimijoita, mukautuu hyvin 
erilaisten festivaalien tarpeisiin ja tuottaa sekä festivaali-
kohtaista että kaikkia palvelevaa yhteistä tietoa Pirkanmaan 
festivaaleista kokonaisuutena.

Tutkimuksen tulokset on ohessa esitetty tiivistetysti. Laajem-
mat koosteraportit löytyvät Pirfestin sivuilta www.pirfest.fi.

Kävijätutkimus sai sekä festivaaleita että muilta yhteistyö-
kumppaneilta erityistä kiitosta. Lähes 14 000 vastauksesta 
koottu tieto on monella tavalla tärkeää ja hyödyllistä. Festi-
vaalit käyttivät tutkimuksen antamaa tietoa hyväkseen oman 
toimintansa ja festivaalinsa sisällön kehittämiseen. Osa 
festivaaleista sai kokonaan uutta tietoa, osa vahvisti omaa 
käsitystään siitä, miten festivaalia pitää kehittää. Festivaa-
lien edustajien mielestä hyvä asia oli, että tutkimuksen to-
teuttanut Innolink Research opasti tulosten tulkitsemiseen  

 
 
sekä tietojen analysointiin ja vertailuun festivaalikohtaisissa 
tulospalavereissa. Moni festivaaleista kuitenkin totesi, että 
he eivät vielä ole käyttäneet hyväkseen kaikkea tutkimuksesta  
irti saatavaa tietoa. Kävijätutkimuksien läpikäyntiin ja analy-
sointiin kannattaa kuitenkin investoida aikaa ja käyttää tieto 
hyväkseen.

“Kävijäkyselyt ovat erinomaista materiaalia. Voimme pohtia, 
miten meidän festari eroaa muista tai on samanlainen, tieto 
antaa mahdollisuuden tehdä mihin mielikuvitus riittää. Meil-
lä on omatkin kävijätutkimukset kahdelta vuodelta, vielä ei 
ole käytetty niitä tarpeeksi toiminnan suunnitteluun.”
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

“Kävijätutkimus on hirveen hyvä, mutta ei siitä saa hyötyä, 
jos ei ota. On hyvä että tutkimus tehdään ja tuloksia avataan, 
mutta festarilta itseltään vaaditaan, että parannukset myös 
tehdään.” (Sirpa Sippola, toiminnanjohtaja, Sata-Häme Soi)

konseptin 
suunnittelu

festivaalikohtaiset 
kysymykset &
kaikille festivaaleille 
yhteinen kysymysosio

kenttätyö
festivaaleittain

yhteensä n. 7000
vastausta vuodessa

festivaalikohtainen 
raportointi &
kumularaportointi
kokonaistuloksista

HYödYNTäMINEN
TULOSVIESTINTä

KEHITTäMINEN

Pirkanmaan festivaaleille suunniteltiin räätälöity kävijäkyselyn 
malli. Malli palvelee useita toimijoita, mukautuu hyvin erilais-

ten festivaalien tarpeisiin ja tuottaa sekä festivaalikohtaista 
että kaikkia palvelevaa yhteistä tietoa Pirkanmaan festivaa-

leista kokonaisuutena.
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“Kävijätutkimukset ovat mielettömän hieno palvelu, harval-
la tapahtumalla olisi varaa tehdä vastaava itse, tätä on jat-
kettava. Ajan mittaan tämä kasvattaa myös Pirfestin uskot-
tavuutta.” (Lauri Savisaari, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki, sivistys- ja 
elämänlaatupalvelut)

Festivaalit käyttivät tutkimusta hyväkseen myös yrityskump-
panuusneuvotteluissa. Tutkimuksen tuottama konkreettinen 
tieto kootusti useammasta festivaalista on yrityksille ensi-
arvoisen tärkeää. Tutkimus tuotti uutta tietoa festivaalien 
liikuttamien henkilömäärien suuruudesta ja festivaalien 
tuottamista tuloista kerrannaisvaikutuksineen. Tulosten 
myötä huomio kiinnittyi myös Pirkanmaan korkeatasoisten 
kulttuurifestivaalien runsaslukuisuuteen.

”Kävijätutkimukset ovat olleet huiman hyvää antia. Teatte-
rikesä on käyttänyt niitä tuloksellisesti muun muassa yh-
teistyöneuvotteluissa yritysten kanssa. Yritykset haluavat 
lukuja. Tutkimus on hyvin tehty ja ulkopuolisen osaavan 
tahon tekemänä se on myös uskottava.”
(Hanna Rosendahl, toiminnanjohtaja, Tampereen Teatterikesä ry)

Festivaaliverkoston toiminnan kannalta onkin erittäin tär-
keätä, että tutkimustieto leviää mahdollisimman laajalle, 
koska se toimii osaltaan todistusaineistona festivaalien 
merkityksestä myös taloudellisen hyvinvoinnin tuottajana ja 
alueen maineen rakentajana.

“On tärkeätä, että festivaalien taloudellinen ja imagollinen 
merkitys nähdään kaupunkiorganisaatiossa, ylipäätään 
elämystuotanto ja matkailu. Perinteinen käsitys on edelleen, 
että ne eivät ole liiketoimintaa. Mutta kävijätutkimus näyt-
tää ihan muuta, ei sitä voi väheksyä.”
(Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari)

“Festivaalien merkitys maakunnalliselle matkailuelinkeinolle 
on erittäin suuri sekä imagollisesti että taloudellisesti. Fes-
tivaalien liikevaihto on merkittävä jo itsessään, mutta  se, 
mitä ne tuovat kerrannaisvaikutuksina, on vielä suurempaa.” 
(Pirjo Puukka, matkailujohtaja, Tredea Oy)

“Kävijätutkimus on antanut tietoa, miten paljon Mänttä-
Vilppulaan jää rahaa kun porukka lähtee liikenteeseen. Täs-
tä on hyvä muistuttaa päättäjille ja myös itselle, miksi me 
olemme tärkeitä!” 
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

“Olen käyttänyt hyväkseni Pirfestin tutkimustuloksia kes-
kustellessani eri viranomaisten kanssa.” 
(Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals)

festivaaLikohtaisen 
kävijätutkimuksen 
2011 tuLoksia
(Vuosien 2010 ja 2011 kävijätutkimusten luvuissa on vain pieniä eroja.)

 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Pirkanmaan festivaalien kävijät ja po-
tentiaaliset kävijät. Mukana oli 23 festivaalia. Vastauksia saatiin 6859 
(yhteensä vuosina 2010 ja 2011 lähes 14 000). Vastaajista 84 prosenttia 
osallistui Pirkanmaan festivaaleille.

Pirkanmaan festivaalitarjonta on erittäin monipuolinen ja maakunnan 
festivaalit ovat vetovoimaisia tapahtumia. Kyselytutkimuksessa kootun 
aineiston pohjalta on mahdollista nostaa esiin lukuisia tekijöitä festivaa-
lien verkoston ja koko maakunnan kehittämiseksi.

Kävijäprofiili
Festivaalikävijät edustivat tasaisesti eri ikäryhmiä ja ammatillisia tai 
yhteiskunnallisia asemia. Kävijöiden suurimman ikäryhmän muodostivat 
30–39-vuotiaat. Festivaalikävijöitä tuli kaikkialta Suomesta; suurin osa 
Pirkanmaalta ja Uudeltamaalta. Pirkanmaan ulkopuolelta tulleista kävi-
jöistä 85 prosenttia tuli paikkakunnalle juuri festivaalin vuoksi.

rahankäyttö
Festivaalikävijät käyttivät tapahtuman yhteydessä keskimäärin 142 
euroa, josta suurin osa kului ostoksiin tapahtumapaikkakunnalla. Pir-
kanmaan ulkopuolelta tulevat kävijät kuluttivat lähes kolminkertaisen 
määrän (220) euroja pirkanmaalaisiin (79) verrattuna. Festivaalit toivat 
maakunnan ulkopuolelta Pirkanmaalle 20,9 miljoonaa euroa. Kävijätut-
kimukseen osallistuneet Pirkanmaan festivaalit tuottivat Pirkanmaalle 
yhteensä noin 35,5 miljoonaa euroa.

markkinointiviestintä
Pirkanmaan festivaalien tärkeimmät tiedotuskanavat olivat festivaalien 
verkkosivut. Muita tärkeitä kanavia olivat sanoma- ja aikakauslehdet 
sekä esitteet. Vastaajien toivomuksissa esiin nousi sosiaalisen median 
kasvava merkitys.

festivaalien vetovoima
Pirkanmaan festivaalien kävijöiden päätökseen osallistua festivaalil-
le vaikuttivat eniten aikaisemmat kokemukset ja festivaalin aihepiirin 
kiinnostavuus. Pirkanmaan ulkopuolelta tulleista festivaalivieraista 85 
prosenttia tuli paikkakunnalle festivaalin itsensä vuoksi. Festivaaleilla 
on siis huomattava merkitys Pirkanmaan matkailun vetovoimatekijänä. 
Kävijöistä 99 prosenttia aikoi tai ehkä aikoi osallistua uudelleen arvioi-
malleen festivaalille.

festivaalien arviointi
Pirkanmaan festivaalien kävijät olivat erittäin tyytyväisiä festivaaleihin 
kokonaisuutena. Kiitosta saivat erityisesti festivaalien tunnelma ja asia-
kaspalvelu. Hinta-laatusuhde koettiin hyväksi.
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Kun kävijäkyselytutkimus tehdään kaikille festivaaleille 
samalla tavalla, se tulee yksittäiselle festivaalille edulli-
semmaksi, uskottavuus on korkea ja kokonaistulokset vai-
kuttavampia. Tutkimusta jatketaan osana Pirfest ry:n perus-
toimintaa, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

yhteydet keskeisiin matkailutoimijoihin
Hankkeen aikana luotiin yhteyksiä keskeisiin matkailutoimi-
joihin ja paikallisiin matkailuyrittäjiin. Toimintaa tehostettiin 
muun muassa GoTampereen (myöhemmin Tredea Oy) kanssa. 
Tarkoituksena oli luoda uusia toimintamalleja osallistumalla 
muun muassa keskeisiin matkailualan verkostoitumistapah-
tumiin. Kulttuuri on osa Pirkanmaan matkailustrategiaa ja 
Voimaa verkostoista pyrki mukaan strategian mukaisen toi-
minnan kehittämiseen. Yhteydenpito lisääntyi ja helpottui 
keskitetyn toiminnan ansioista.

“Pirfestin merkitys maakunnallisen matkailuorganisaation 
näkökulmasta on erittäin tärkeä, työtä on tehty ansiokkaasti 
ja ponnekkaasti itseään säästämättä. Erilaisia toimialatiimejä 

on kokeiltu jo aikaisemminkin, mutta nyt työ on ollut selkeästi 
tarvelähtöistä ja festivaalit sitoutuneita yhteistyöhön.”
(Pirjo Puukka, matkailujohtaja, Tredea Oy)

“Yhteydenpito henkilötasolla on tiivistynyt, olemme tehneet 
itsemme tunnetuiksi, meidät muistetaan.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välisen yhteistyön kehittä-
misessä Pirkanmaalla ollaan eturivissä valtakunnalliseen 
tasoon nähden. Tätä yhteistyötä vahvistetaan entisestään 
Culture Tampere Region -hankkeen työllä.

“Iso rypäs tapahtumia on matkailullisesti hyvä lähtökohta, 
ei vain piiperretä yksittäisillä tapahtumilla, tämä muokkaa 
alueen imagoa. Varsinkin kansainvälisille markkinoille on 
hyvä mennä isommalla ryhmällä, tunnettuus syntyy alueen 
tai maan kautta, joka sitten tukee tapahtumaa. Koordinointi 
on myös matkailuorganisaatioiden kannalta hyvä asia. Orga-
nisaatiot toimivat hankkeina, tiukalla rahoituksella ja vähillä 
resursseilla, ei ole aikaa tutustua kunnolla kulttuuripuolen 
tarjontaan. Pirfestin tyyppisten etujärjestöjen etuna on, että 
ne selittävät linjat ja aukovat pullonkauloja.”
(Liisa Hentinen, kehityspäällikkö, Matkailun edistämiskeskus) 

yhteydet kansainvälisiin sisarfestivaaleihin
Yhteyksiä ulkomaisiin sisarfestivaaleihin haluttiin tiivistää 
ja verkostoitua kansainvälisten festivaalitoimijoiden kanssa. 
Voimaa verkostoista järjesti kehittämisseminaarin Liettuan 
Kaunasissa joulukuussa 2010. Aiheena oli festivaalien kan-
sainvälinen verkostoituminen ja festivaalien markkinointi 
sisarfestivaalien kautta. Kehittämisseminaariin osallistui 
verkostosta 13 henkilöä 10 eri festivaaliorganisaatiosta. 
Osallistujat maksoivat matkan kustannukset itse.

Hankesuunnitelman mukainen festivaalien yhteinen opin-
tomatka tehtiin Edinburghiin elokuussa 2011. Matkalla 
tutustuttiin Edinburgh International Festivaliin, Edinburgh  
Fringle-festivaliin, Edinburgh Book Festivaliin, Edinburgh Art 
Festivaliin sekä Military Tattooseen. Hankkeen kustantama-
na matkalle osallistui Sata-Häme Soin ja Kukkaisviikkojen 
edustajat sekä projektihenkilöstö. Heidän lisäkseen opinto-
matkalla oli mukana omalla kustannuksellaan kolmen muun 
festivaalin edustajia.

Edinburgh on kiinnostava vertailu- ja oppimiskohde Pirfestil-
le. Se on verkostona samantyyppinen, festivaalimäärältään 
pienempi, mutta monissa asioissa pidemmällä kuin Pirfest. 
He tekevät muun muassa mittavia tutkimuksia ja työryhmä-
työskentelyssä ovat mukana kaikkien festivaalien johtajat. 
Myös henkilöresurssit ja budjetti ovat aivan toista luokkaa kuin 

CuLture 
tampere region 
Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun 
kehittämishanke (1.4.2012–30.6.2014) on saanut myön-
teisen rahoituspäätöksen Pirkanmaan liitolta. Rahoitus on 
myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta.

Toiminnan tavoitteena on muun muassa vahvistaa Pirkan-
maan imagoa korkeatasoista kulttuuria tarjoavana alueena, 
lisätä toimijoiden, median ja yleisön tietoisuutta Pirkanmaan 
kulttuurimatkailusta sekä tukea kulttuurimatkailun ympäri-
vuotisuutta. Hankkeen tuloksena

•	 Pirkanmaalle syntyy toimiva kulttuurimatkailuverkosto.
•	 Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoilla on lisää työkalu-

ja ja osaamista uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja 
liikevaihdon kasvattamiseksi.

•	 Pirkanmaalle syntyy uusia kulttuurimatkailutuotteita.
•	 Kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu alueellisesti ja 

valtakunnallisesti.

Hanketta hallinnoi Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry ja 
hankkeessa on mukana 96 Tampereen, Ikaalisten, Sastama-
lan, Nokian, Urjalan, Valkeakosken, Oriveden, Mänttä-Vilp-
pulan ja Ruoveden alueelta. 
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Pirkanmaalla. Edinburghin festivaalien markkinointi- ja inno-
vaatiojohtaja osallistui syyskuussa 2012 Pirfestin järjestämään 
verkostopäivään esittellen Edinburghin mallia pirkanmaalaisille 
sekä tutustuen pirkanmaalaisiin tapahtumatoimijoihin.

Seminaarimatka Liettuaan ja opintomatka Edinburghiin oli-
vat antoisia myös siksi, että mukana olleet pirkanmaalaiset 
festivaalit oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja keski-
näinen yhteenkuuluvuus tiivistyi. Vapaamuotoisissa kes-
kusteluissa on helppo jakaa ideoita ja toimintatapoja sekä 
kehittää uutta yhteistyötä.

“Liettuan matka oli siinä mielessä erittäin hyödyllinen, että 
oppi tuntemaan muita yhteistyössä mukana olevia. Syntyi 
luottamusta ja vahvistui käsitys siitä, että tässä toiminnassa 
kannattaa olla mukana. Pienen on aina priorisoitava. Lisäksi 
saimme yhden konkreettisen vinkin: kannattaa kuljettaa tu-
ristit suoraan lentokentältä kauempana olevaan kohteeseen, 
etteivät ne jää vain lähikohteisiin.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

Projektikoordinaattori vieraili kutsuttuna puhujana Generator 
Sverige -seminaarissa, Norrköpingissä 11/2011. Seminaaris-
sa luotiin kontakteja joista on ollut myöhemmin hyötyä kehit-
tämistyössä. 

festivaalien ympäristösuunnitelma
Ympäristöstä huolehtiminen haluttiin nostaa esille festivaa-
lien toiminnassa. Ympäristön huomioon ottaminen, pienempi 
hiilijalanjälki, on jatkossa entistä tärkeämpää paitsi ympä-
ristön itsensä kannalta, myös festivaalin maineen sekä rahoi-
tuksen kannalta. Monelle festivaalille ympäristösuunnitelman 
tekeminen oli ensimmäinen askel ympäristön konkreettiseen 
huomioonottamiseen. Festivaalien kommentit ympäristösuun-
nitelmasta hajaantuivat: toiset pitivät suunnitelmaa erittäin 
tärkeänä, toiset eivät nähneet sitä tarpeelliseksi.

“Ympäristösuunnitelma oli hyvä asia. Sitä tehdessä sai tie-
toa siitä, miten toiset festarit ovat asioita hoitaneet. Ympä-
ristö on tärkeä osa tapahtuman brändiä, että toimitaan vas-
tuullisesti eikä vain rahan takia.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

Ympäristösuunnitelmat toteutti yhdessä festivaalien ympä-
ristötiimin kanssa tehdyn esityön pohjalta Innolink Research 
Oy. Suunnitelmat käytiin läpi yhteisessä seminaarissa ja luo-
vutettiin festivaalien käyttöön.

viestintä
Viestinnän välineinä käytettiin Pirfest ry:n sivuja ja Extra-
nettiä, tiedotteita, ilmoituksia, seminaareja, festivaalien 
omia tiedotustilaisuuksia, verkostoitumistapahtumia ja 

henkilökohtaisia tapaamisia. Hankkeelle ei tehty omia verk-
kosivuja, vaan uudistettiin Pirfest ry:n sivuja muun muassa 
kehittämällä Extranet eri osioineen. Viestinnän tueksi tuotet-
tiin lisäksi muun muassa. kirjelomakkeet, kirjekuoret, ma-
teriaalikansio ja käyntikortit sekä esitemateriaalia kahtena 
kieliversiona. 

Vastuu viestinnästä kokonaisuudessaan oli projektikoordi-
naattorilla. Visuaalisesta ilmeestä vastasi toiminnan alka-
essa valittu graafikko Lasse Linna Radikal Advertisingista. 
Ammattitaitoisen graafikon valinta kertakilpailutuksella koko 
hankkeen ajaksi oli hyvä toimenpide. Graafinen ilme sai pal-
jon kiitosta. Se oli festivaalien hengen mukaisesti elämyksel-
linen, huomiota herättävä ja kiinnostava ja pysyi koko ajan 
linjassa.
 
Sähköisen median systemaattinen seuranta käynnistettiin 
kesällä 2010. Seurannan toteutti Mediatum Oy. Hakulauseina 
olivat hankkeessa mukana olevat festivaalit sekä hankkeeseen 
viittaavat lauseet. Aikavälillä 3.7.–31.12.2010 osumia oli yh-
teensä 336, 1.1.–31.12.2011 yhteensä 749 ja 1.1.–5.9.2012 
yhteensä 1020 osumaa. Yhteensä koko seuranta-aikana 2105 
osumaa.

Mediaseurannalla kerättiin tietoa muun muassa festivaalien 
medianäkyvyydestä. Seurannan tuloksena Voimaa verkos-
toista aloitti festivaalien yhteisten tiedotteiden kokoamisen. 
Tiedotteet julkaistiin Pirfestin sivuilla ja lähetettiin laajalla 
jakelulla yhteistyökumppaneille ja medialle. Myös seuran-
nassa löydettyjä kiinnostavia artikkeleita nostettiin Pirfestin 
sivuille.

Festivaaleille lähetettiin yksittäisiä viestejä ja tehtiin laa-
jempia koosteita silloin kun, siihen oli aikaa. Tämä ei fes-
tivaalien mielestä ollut täysin riittävää. Festivaalit antoivat 
jonkin verran palautetta tiedottamisen säännöllisyydestä 
sekä teknisten ongelmien kanssa painineen Extranetin hi-
taasta kehittämisestä.

“Tiedottaminen on ollut tempoilevaa, se on saatava säännöl-
liseksi. Sisäinen tiedotus on ehdoton kehittämiskohde. Meitä 
on uudessa hankkeessa jo niin pirusti, että se on tärkeää 
myös sitouttamisen kannalta.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat)

“Viestintä olisi saanut olla suunnitelmallisempaa, selkeäm-
pää ja säännöllisempää. Nyt resurssipula pakotti toimimaan 
tulipaloperiaatteella, kun oli kerrottavaa, tieto lähti saman 
tien. Joskus pommitettiin varmaan vähän tiuhaan. Sekä si-
säiseen että ulkoiseen viestintään on saatava tietty rytmi.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)
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4. “resurssit on pienet, mutta oLLaan 
 nokkeLia ja kehitetään seLLaisia 
 ratkaisuja jotka ovat mahdoLLisia.”
 – Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi

Haastattelujen ja muun palautteen perustella hankkeen toi-
menpiteet olivat onnistuneita, Pirfestin idea on kantanut ja 
toimintakenttä on selkeytynyt. Hanke on ollut tärkeä pirkan-
maalaisten festivaalien yhteistyön käynnistäjä ja profiilin ko-
hottaja sekä vertaistuen näkökulmasta että suhteessa päät-
täjiin. Toiminnan halutaan jatkuvan, vaikka hanke päättyy. 

“Parasta Voimaa verkostoista -hankkeen toiminnassa oli yh-
teistyön konkretisoituminen, se että siirryttiin tarttis tehrästä 
siihen että tehtiin ja tehdään edelleen. Toimintaa on johdettu 
ammattimaisesti ja näin on systemaattisesti rakennettu luot-
tamusta.” (Jukka Alasentie, aluekehitysjohtaja, Pirkanmaan liitto)

Hankehallinnon ongelmista huolimatta Voimaa verkostoista 
-hankkeessa yhteistyö konkretisoitui tekemiseen. Hanke on 
työkalu, sen resurssit määrittelevät toiminnan raamit. Toi-
minta on suunniteltava sen mukaan, mihin resurssit antavat 
mahdollisuuden. Kohdassa “Koordinointi ja hallinto” mainitut 
hallinnon ulkoistaminen ja maksatusten joustaminen antai-
sivat kuitenkin huomattavasti lisää resurssia varsinaiseen 
kehittämistyöhön.

Hankkeen tuloksena syntyivät Pirfest-verkoston perustoi-
minnot. Sitä, kuinka paljon festivaalien toiminta kehittyi, on 
vaikea tarkasti mitata. Niille kuitenkin tarjottiin useita eri 
mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Miten hyvin näihin 

mahdollisuuksiin tartuttiin, oli festivaalien itsensä päätettä-
vissä.

Festivaaleista suurin osa näki hankkeessa mukana olemisen 
tärkeäksi. Motiiveina mukaan lähtemiseen olivat verkostoitu-
misen lisäksi myös alueen tunnetuksi tekeminen, alueen fes-
tivaalien valtakunnallisen kilpailukyvyn parantaminen sekä 
vaikutusmahdollisuudet alueen päättäjiin. Toiminnan par-
haana antina festivaalien edustajat pitivät verkostoitumista 
ja yhteistyön lisääntymistä niin toisten festivaalien kuin mui-
denkin toimijoiden kanssa, tiedon ja kokemuksen välittymistä, 
osaamisen lisääntymistä, vertaistukea sekä toimintaa tukevia 
työkaluja, kuten kävijätutkimuksia. 

“Vaikka kaikki toiveeni eivät täyttyneet, olen sitä mieltä, että 
Voimaa verkostoista on tehnyt hyvää työtä. Esimerkiksi eri 
foorumeilla se on nostanut esille festivaalien kokonaisvaiku-
tuksen Pirkanmaan kulttuuri- ja talouselämään. Festivaalien 
ääni kuuluu kovempaa, kun se tulee Pirfest-verkostolta. Yksi 
kaikkien puolesta -linjaa toivon jatkettavan.”
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

Myös yhteistyökumppanit, kuten Pirkanmaan liitto sekä festi-
vaalien kotikuntien ja matkailutoimen edustajat, nostivat tär-
keiksi tuloksiksi lisääntyneen verkostoitumisen ja yhteistyön. 
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Festivaaleja koordinoiva organisaatio tukee muun muassa 
Tampereen tapahtumatoiminnan rakenteita. Koko festivaali-
en laajan kirjon näkyminen vahvistaa maakunnallista iden-
titeettiä. Ammattitaidon lisääntyminen kasvattaa myös fes-
tivaalikävijöiden määrää ja tuo näin alueelle lisää rahaa. Se, 
että neuvottelukumppanina oli 27 festivaalin “etujärjestö” 
eikä monta yksittäistä festivaalia, helpotti yhteistyötä. Sii-
hen, vahvistiko toiminta Pirkanmaan imagoa korkeatasoista 
ja monipuolista kulttuuria tarjoavana seutuna ja lisäsikö se 
alueen vetovoimaa, on vaikeata löytää tarkkoja mittareita. 
Yhteistyökumppanit uskoivat kuitenkin, että festivaalien ja 
laajemmin koko elämysteollisuuden, kulttuurin ja matkailun 
yhteistyöllä näin tapahtuu, ja sillä on myös selkeitä taloudel-
lisia vaikutuksia. 

“Voimaa verkostoista -hankkeen toiminta on todennäköisesti 
kasvattanut alueen vetovoimaa, mutta sitä on vaikea toden-
taa. Samaan aikaan festivaalit ovat lisänneet näkyvyyttään 
myös yhteisen markkinoinnin kautta, pienten uskovaistenkin 
festareista on tullut näkyvämpiä. Yhteistyön jatkaminen on 
joka tapauksessa todella tärkeätä.”
(Kari Kankaala, johtaja, kaupunkikehitysyksikkö, Tampereen kaupunki)

“Pirfestin kaltaista toistuvia kulttuurifestivaaleja koordi-
noivaa tahoa on tarvittu ja haettu, idea on kantanut ja toi-
mintakenttä selkeytynyt. Toiminta tukee kaupungin tavoitteita 
kulttuuritarjonnan näkökulmasta: laadukkaiden tapahtumi-
en järjestäminen, sekä talouden näkökulmasta: tapahtumien 
välillinen vaikuttavuus elinkeinoelämän kautta.”
(Lauri Savisaari, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki, sivistys- ja elämänlaatu-
palvelut)

“On tärkeätä, että maakunnan tärkeimmät ja keskeisimmät 
festivaalit tekevät yhteistyötä. Festarinipussa on positiivista 
joukkovoimaa. Voidaan esittää yhtenäisiä tilastoja, paljonko 
toiminta tuo rahaa ja työllistää, missä rahavirrat kulkevat ja 
miten ne kehittyvät. Kunnatkin uskovat ja tukevat mieluum-
min olemassa olevaa festivaalia kuin polkaisevat pystyyn 
uuden puuhamaan.” (Jaakko Masonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki)

“Pirfestin merkitys maakunnallisen matkailuorganisaation 
näkökulmasta on erittäin tärkeä. Hankkeessa on tehty an-
siokasta työtä. Keskusteluyhteys festivaalien ja matkailun 
välillä on huomattavasti parantunut, kun festivaalikenttä on 
edustettuna yhden toimijan kautta. Yhteistyö kulttuuritoimi-
joiden kanssa varmaan vahvistuu vielä Culture Tampere Re-
gion -hankkeen myötä.” (Pirjo Puukka, matkailujohtaja, Tredea Oy)
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5. “kuLttuuri Läpäisee koko taLouden  
 ja on arvoketjun Lähtökohta”
 – Voimaa verkostoista -hankkeen testamentti

Voimaa verkostoista -hankkeen toimenpiteillä pyrittiin 
kehittämään pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien ver-
kostoitumista ja yhteistyön rakenteita sekä parantamaan 
kohderyhmään kuuluvien festivaalien toimintaedellytyksiä, 
osaamista, laatua ja tuottavuutta. Tavoitteena oli myös 
vahvistaa Pirkanmaan imagoa korkeatasoista kulttuuria tar-
joavana alueena ja lisätä alueen vetovoimaa.

Toiminta oli selkeästi tarvelähtöistä niin festivaalien näkö-
kulmasta, kuin laajemmin koko maakunnan hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Toiminta oli linjassa kulttuurin ja elämysta-
louden erilaisten strategioiden ja ohjelmien kanssa, joissa 
kulttuuri nähdään myös taloudellista arvoa tuottavana.

Pirkanmaan maakuntaohjelman 2011–2014 tavoitetilan 
mukaan Pirkanmaan kulttuurielämä ja -ympäristöt ovat 
aktiivisen kehittämisen kohteena. Päävastuu kehittämis-
työstä on kunnilla ja niiden omistamilla kehittämisyhtiöillä, 
elämysalan yrityksillä ja järjestöillä, taide- ja kulttuurialan 
toimijoilla sekä alueen edunvalvojilla ja päätöksentekijöillä.

Myös valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle kulttuurin 
tulevaisuudesta todetaan lähtökohtina, että taide ja kulttuuri 
ovat ihmisenä olemisen itseisarvoisia ja välttämättömiä pe-
rusasioita. Niiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kai-
kille aloille ja ne vaikuttavat sekä suoraan että sovelluksina 
myös taloudelliseen toimintaan.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kannanoton mukaan 
kulttuurin rooli korostuu erityisesti paikallis- ja aluetasolla. 
Alueiden ja yksilöiden identiteetti vahvistuu luovuutta vah-
vistavien kulttuurielämysten kautta. Luovat alat lisäävät 
alueiden mahdollisuutta menestyä kansallisessa ja kansain-
välisessä kilpailussa. Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjinä 
kulttuuri ja luovien alojen toimijoiden panokset ovat ennen 
kaikkea arvokkaita sosiaalisia innovaatioita.

Professori Pier Luigi Sacco IULM yliopistosta Milanosta on 
laatinut EU:n komissiolle kulttuurin eurooppalaisen asian-
tuntijaverkoston (EENC) puolesta ehdotuksen, miten kult-
tuuri näkyy seuraavassa EU:n rakennerahasto-ohjelmassa. 

Saccon mukaan kulttuurin rooli ja potentiaali kaikkialla Eu-
roopassa on vakavasti aliarvostettu pitkän tähtäyksen kilpai-
lukykystrategiassa. Näin siitäkin huolimatta, että esimerkit 
kulttuurijohtoisista onnistumisista ovat moninkertaistuneet 
Euroopassa ja muuallakin. Tämä vaikeuttaa keskustelua 
kulttuuripolitiikasta laajemmin ja korkeammalla tasolla.

Saccon mukaan olemme siirtymässä esiteollisesta arvoket-
jun loppupäässä olevasta käsityöläiskulttuurista kulttuu-
riteollisuuden kautta uuteen käyttäjälähtöiseen ja tulosta 
tuottavaan kulttuuriin. Kulttuuri läpäisee koko talouden ja si-
jaitsee arvoketjun juurella. Tällä varmistetaan mahdollisim-
man elinvoimainen ja kestävä taloudellinen kehitys kaikilla 
yhteiskuntaelämän tasoilla.
(Lähde: Pertti Paltila, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys, 2012)

Voimaa verkostoista teki paljon pieniä konkreettisia asioita, 
mutta kokonaisuutena kyse on isosta asiasta. Festivaaliver-
koston toimintaa edelleen kehittävän Pirfest ry:n hallitukselle 
jääkin nyt vastuu siitä, miten palveluita ylläpidetään ja kehi-
tetään edelleen yhdistyksen ydintoimintoina.

Pirfest ry itse on strategiassaan 2013–2015 linjannut teh-
tävänsä seuraavasti: Pirfest on Pirkanmaalla toimiva kult-
tuurifestivaalien verkosto, jäsenfestivaalien laadun tae ja 
festivaalien edunvalvoja, joka vaikuttaa toimintaedellytyksiin 
ja -ympäristöön. Pirfest on myös jäsenfestivaaliensa työnte-
kijäpankki ja viestintäkanava. Pirfest ei ole festivaalituottaja 
tai rahoittaja, ohjelmatoimisto tai myyntiorganisaatio.

“Vaara on siinä, että jäädään paukuttelemaan henkseleitä. 
Jatkuva asioiden kyseenalaistaminen sekä palvelujen kehit-
täminen edelleen tunnistettuihin tarpeisiin on ehdottoman 
tärkeää sekä Pirfestille että yksittäiselle festivaalille.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja Tampereen Musiikkijuhlat, Pirfest ry:n 
hallituksen jäsen)

Mutta miten? Miten festivaalit kehittävät toimintaansa Pir-
fest ry:n tuella ja kuka tukee Pirfest ry:n toimintaa? 
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pirkanmaan 
festivaaLit – 
pirfest ry
Hankkeen aikana Pirkanmaan festivaalit -verkostosta muodos-
tettiin yhdistys Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry. Jäseniksi liit-
tyivät kaikki hankkeessa mukana olleet 27 festivaalia. Hankkeen 
loppuessa Pirfest ry:n jäsenmäärä oli 36 festivaalia. Jäsenmää-
rän kasvu on yksi osoitus siitä, että festivaalit ovat todenneet 
verkottumisen ja yhteistyön kannattavaksi.

Näin laaja festivaalien yhteistyöverkosto on ainutlaatuinen niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin.

Jäsenfestivaalien kriteerit
Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n hallitus päättää uusien jä-
senien ottamisesta vapaamuotoisten hakemusten perusteella. 
Yhdistyksen uusien jäsenien tulisi täyttää seuraavat kriteerit:

1.	Festivaalia järjestetään Pirkanmaalla ja se on yleisölle avoin 
tapahtuma.

2.	Festivaalilla on maakunnallinen tai valtakunnallinen merkitys. 
3.	Festivaalia on ammattimaisesti järjestetty jo muutaman vuo-

den ajan ja sillä on taloudellisesti vakaa tilanne Pirkanmaan 
festivaaleihin liittymishetkellä.

4.	Festivaali on pääsääntöisesti useampipäiväinen, toistuva ta-
pahtuma (vuosittain, joka 2. vuosi tai joka 3. vuosi järjestet-
tävä).

5.	Festivaali ilmentää jotakin tiettyä hallitsevaa kulttuurin tee-
maa / taiteenlajia ja se koostuu taiteellisista esityksistä ja /
tai viihteestä.
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5.1 “Ryskäytetään ovet auki: 
täältä tullaan!” – Kehittämisehdotukset

Tähän kootut kehittämisehdotukset on poimittu toiminnassa 
mukana olleiden festivaalien sekä muiden yhteistyökumppa-
neiden edustajien haastatteluista sekä Saila Karvosen Mik-
kelin ammattikorkeakouluun tekeillä olevasta lopputyöstä, 
jossa Pirfest on tapausesimerkkinä. Mielipiteet on esitetty 
suorina lainauksina sekä kommentteina, joihin on yhdistetty 
useampi samansuuntainen ajatus. 

verkostoituminen ja yhteistyö 
Verkostoitumista ja yhteistyötä sekä niiden kehittämistä kan-
nattaa jatkaa edelleen niin festivaalien väillä kuin uusien 
kumppanien kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään yritysyh-
teistyön kehittäminen sekä talouden että imagon rakentami-
sen kannalta. Myös matkailun ja muiden tapahtumajärjestä-
jien välistä yhteistyötä nähdään tarpeelliseksi lisätä.

yhteistyö festivaalien kesken
 » Yksi Pirfestin toiminnan ongelma on se, että jäsenfestivaa-
lit ovat hyvin erilaisia sisällöltään ja kooltaan. Toisaalta 
tämä on myös rikkaus, joka kannattaa käyttää hyväksi. 

“Maksimoidaan yhteistyön hyöty ja minimoidaan kustannukset.”
(Jaakko Masonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki)

36 festivaalia on jaettavissa ryhmiin, joilla on suunnilleen 
samanlaiset tarpeet. Näissä ryhmissä mietitään kannattaa-
ko asiat tehdä yhdessä vai jokainen erikseen. Näin voi syntyä 
toimintamalleja, joista osa maksetaan tapahtuman perusra-
hoituksella, eli ostetaan palveluita Pirfestiltä.

Tehdään yhteinen ”konehuone”. Festivaalit säilyttävät itse-
näisyytensä, mutta Pirfest hoitaa keskitetysti ja edullisem-
min ne asiat, jotka kaikkien festivaalien on hoidettava. Festi-
vaalille jää aikaa oman sisällön tekemiseen ja kehittämisen. 
Pohditaan, missä yhteistyön rajat kulkevat ja leikkaavat, 
millä pinnoilla pitää toimia yhdessä ja mistä on hyötyä. Näin 
festivaalit ovat valmiita myös maksamaan. Mahdollises-
ti toiminta voi laajentua myös peruskaluston lainaukseen. 
Yhteistä markkinointia kannattaa ehdottomasti kehittää, ja 
myöhemmin voidaan miettiä myös festivaalien hallintoko-
neistojen yhdistämistä. 

yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa
	» Matkailun kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena on syntynyt 
entistä parempi keskusteluyhteys, mutta edelleen kaivataan 
enemmän konkreetiaa. ”Kulttuurimatkat Pirkanmaalle”  
-tyyppistä markkinointia olisi tehtävä ympäri vuoden. Li-
sääntynyt matkailijavirta hyödyttää niin festivaaleja kuin 
koko aluetta.

Tampereelle on myös saatava matkailun myyntiorganisaatio.

	» Yhteistyötä Tampere-talon ja festivaalien välillä kannattaa 
lisätä. Festivaalit voivat tarjota muun muassa konferens-
sien oheisohjelmaa.

	» Keskustorille voitaisiin pystyttää ”Last Ticket” -kioski, josta 
saa lippuja kaikkiin tapahtumiin ja tietoa tapahtumista.

	» Yhteistyö liikennöitsijöiden kanssa parantaisi kauempana 
olevien festivaalien saavutettavuutta.

“Kehitetään festivaalibussisysteemi. Pirfest-bussi lähtisi 
aina tietystä paikasta Tampereelta ja kuljettaisi festareille. 
Se on myös ympäristöteko, ei tarvitse kaikkien lähteä omalla 
autolla ja nuorisokin oppisi käyttämään bussia.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

	» Yhteistyötä viranomaisten kanssa on hyvä tiivistää. Näin 
tieto ja ymmärrys lisääntyvät molemmin puolin.

Kulttuurin ja elinkeinopuolen yhteistyö ei Tampereella vielä 
ole käynnistynyt yhtä hyvin kuin esimerkiksi Helsingissä. Kai-
vataan enemmän konkreettista tekemistä.

”Pirfestin hallitukseen voisi harkita asiantuntijajäseneksi 
mukaan myös kuntapuolen edustajaa, jotta tieto ja ymmärrys 
festivaalien merkityksestä alueen taloudelle ja hyvinvoinnille 
lisääntyisi myös tätä kautta.”
(Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista)

Vaikka festivaalit keskustelevat yli kuntarajojen, kuntien 
edustajat eivät välttämättä sitä tee. Pirfest voisi keräämänsä 
todistusaineiston perusteella haastaa kuntien kulttuuri- ja lii-
kuntapalveluista vastaavat yhteisen keskusteluun siitä, mitä 
hyötyä festivaaleista ja tapahtumista yleensä voi kunnille olla 
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niin taloudellisesti kuin imagollisestikin. Myös toisinpäin: Pir-
fest voi pyytää virkamiehiä puhumaan omiin tilaisuuksiinsa 
siitä, miten asiat nähdään kuntien näkökulmasta.
 
Viranomaissäännöksistä olisi hyvä pitää vuosittain yhteinen 
tilaisuus festivaaleille. Aihe on vieras uusille festivaaleille ja 
säännökset myös muuttuvat aika ajoin. Vastaavia tilaisuuk-
sia on järjestetty aiemmin ja käytännölle olisi tarvetta edel-
leen. Pirfest ry voisi myös konsultoida kunnallisten julkisten 
tilojen rakentamista siten, että ne soveltuvat erilaiseen ta-
pahtumakäyttöön.

 » Yhteistyö muiden tapahtumien kanssa on täynnä mahdol-
lisuuksia.

“Kunnolla rajoja rikkova yhteistyö olisi uutta, ja sieltä voisi 
löytyä hyviä asioita. Tätä kannattaa pohtia yhdessä urheilu-
tapahtumien kanssa.”
(Sirpa Sippola, ent. toiminnanjohtaja, Sata-Häme soi) 

Liikunnan ja kulttuurin välillä ei ole ristiriitaa. Yhteisiä ra-
japintoja on paljon, jotka monissa lajeissa menevät jo pääl-
lekkäin, esimerkkeinä moderni sirkus, capoeira tai tulitaide.

Laajennetaan yhteistyötä ja tehdään kunnon kone. Tuodaan 
Pirfest ry:n ja festivaalien rinnalle myös muut tapahtumat, 
esimerkiksi urheilun kertaluonteiset tapahtumat oman koor-
dinoijansa kautta. Esimerkiksi Tampereen Tapahtumatoimis-
to tulee mukaan kaupungin laitteiden, tilojen, rakennusten, 
maiden ja lupien kautta. Tredea hoitaa kaupunkimarkkinoin-
nin, johon edellä mainitut koordinaattorit tuottavat sisältöä 
kukin omasta näkökulmastaan ja tarpeestaan. Näin suutarit 
pysyvät lestissään, mutta muodostavat killan, jossa oppivat 
ristiin toisiltaan. Kilta olisi Pirfestiä vahvempi tukirakenne 
muun muassa keskustelussa Pirkanmaan hyväksi valtakun-
nan tasolla.

 » Pirfestin toiminta on herättänyt kiinnostusta muillakin 
alueilla.

Jos alueellisia toimijoita tulee enemmän, Pirfest voisi tuottaa 
paleluita myös muille alueille. Tässä tapauksessa pitää työn-
jako paikallisen, alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen 
toiminnan välillä miettiä huolellisesti uudelleen.

“Alueellisten toimijoiden yhteistyö olisi ideaali. Valtakunnal-
lisia asioita on yhden tahon vaikea koota, joudutaan teke-
mään liikaa valintaa ja vaarana on, että vain suuret ja val-
takunnalliset pääsevät mukaan. Suomi on kuitenkin täynnä 
hyviä tapahtumia, jonkun on katsottava, mitä alueilla on 
tarjolla. MEKin on helpompi tehdä yhteistyötä kun joku, joka 
tietää alueensa ja tapahtumiensa vahvuudet, on koonnut 
tarjontaa.”
(Liisa Hentinen, kehityspäällikkö, Matkailun edistämiskeskus) 

“Finland Festivals toimii valtakunnallisesti ja kansainväli-
sesti. Se ei ole Pirfestin kilpailija, vaan yhteistyökumppani. 
Jos ala ammatillistuu ja verkostoituminen yleensä lisääntyy, 
se on kaikkien etu, hyviä juttuja voidaan kopioida ja virheis-
tä oppia myös laajemmin. Tiedon ja kokemuksen vaihto on 
tärkeää. Liikaa kokkeja ei kuitenkaan voi olla, ettei homma 
mene överiksi.”
(Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals)

yhteistyö yritysten kanssa 
 » Yhteistyö yritysten kanssa nousi keskusteluun muun muassa 
uutena rahoituslähteenä.

“Meille yhteistyö muidenkin kuin toisten festivaalien kanssa 
on täysin luontaista. Lähdemme liikkeelle omasta tarpeesta, 
mutta tavoitteena on molemminpuolinen hyöty. Kitarafesti-
vaali tekee yhteistyötä esimerkiksi ympäristökuntien, kulje-
tusliikkeiden, autovuokraamojen, hotellien, kukkakauppojen, 
ravintoloiden, muiden yritysten ja seurakuntien kanssa. Yh-
teistyökumppaneiden kanssa laajennamme myös festivaalin 
asiakaspohjaa. Mieluummin tietysti rakennamme kumppa-
nuutta sellaisten isojen yritysten ja organisaatioiden kanssa, 
joiden kanssa voimme tehdä pitkäkestoista yhteistyötä.”
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

Pirfest ry voisi käydä festivaalien puolesta yhteisesti neuvot-
teluja mahdollisten yrityskumppanien kanssa. Pirfest esitte-
lee koko laajan ja monipuolisen festivaalikentän ja erilaiset 
mahdollisuudet, yritys valitsee itselleen, arvomaailmalleen, 
toiminnalleen ja maineelleen parhaiten sopivan festivaali-
kumppanin. Tai vaihtoehtoisesti yritys voi tukea myös Pirfes-
tiä eli koko festivaalitoimintaa yleensä.
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pirkanmaan festivaaLit 
Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry on 36 festivaalin verkosto. Se koordinoi jäsenfesti-
vaaliensa välistä yhteistyötä ja yhteismarkkinointia sekä tekee edunvalvontatyötä.

pirkanmaan festivaalien jäsenet ja niiden taustaorganisaatiot 30.9.2012.
•	 Annikin Runofestivaali, Annikin Tähti ry
•	 Backlight-valokuvatapahtuma, Valokuvakeskus Nykyaika ry, Tampere (*

•	 Blockfest, Oy Kimea Ltd, Tampere
•	 Circus Ruska Festival, Jakobin Sirkus, Tampere (*

•	 Kukkaisviikot, Tampere Tunnetuksi ry, Tampere (*

•	 Lost In Music, Lost In Music Oy, Tampere
•	 Maailmantango, Maailmantango ry, Tampere
•	 Monsters of Pop, Tampereen Rokkikasvot ry, Tampere
•	 Mukamas kansainvälinen nukketeatterifestivaali, Teatteri Mukamaksen kannatus-

yhdistys ry, Tampere (*

•	 Musiikkia! Ruovesi, Musiikkia! Ruovesi ry, Ruovesi
•	 Mäntän kuvataideviikot, Mäntän kuvataiteen ystävät ry, Mänttä (*

•	 Mäntän Musiikkijuhlat, Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry, Mänttä (*

•	 Nuorten teatterifestivaali MURROS, Työväen Näyttämöiden Liitto, Tampere
•	 Oriveden Suvi, Oriveden kaupunki, Orivesi (*

•	 Pentinkulman päivät, Urjalan kunta, Urjala (*

•	 Pirkanmaan Triennaali, Tampereen Taiteilijaseura ry, Tampere
•	 Pispalan Sottiisi ja Tanssimania, Suomen Nuorisoseurojen liitto ry, Tampere (*

•	 Sastamala Gregoriana, Sastamala Gregoriana ry, Sastamala (*

•	 Sata-Häme Soi, Sata-Häme Soi ry, Ikaalinen (*

•	 Sauna Open Air Metal Festival, PartySan Production Oy, Tampere (*

•	 Taidesuunnistus, Taidesuunnistus ry, Pirkanmaa (*

•	 Tammerfest, Tammerfest Oy, Tampere (*

•	 Tammerkosken Sillalla, Festmakers Finland Ltd, Tampere
•	 Tampere Biennale, Tampereen Musiikkijuhlat / Tampereen kaupunki (*

•	 Tampere Guitar Festival, Tampere Guitar Festival Kannatusyhdistys ry, Tampere (*

•	 Tampereen elokuvajuhlat , Tampereen Elokuvajuhlat, Tampere (*

•	 Tampereen flamencoviikko, Tampereen flamencoviikko ry, Tampere
•	 Tampere Jazz Happening, Tampereen Musiikkijuhlat/Tampereen kaupunki (*

•	 Tampereen kansainvälinen salsafestivaali, Tampere (*

•	 Tampereen Sävel, Tampereen Musiikkijuhlat / Tampereen kaupunki (*

•	 Tampereen Teatterikesä, Tampereen Teatterikesä ry, Tampere (*

•	 Tampere Kuplii, Tampere Kuplii ry, Tampere
•	 Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali, Tanssiteatteri Md, Tampere (*

•	 Tapsan Tahdit, Nokian kaupunki/Finland Events Oy (*

•	 Työväen Musiikkitapahtuma, Työväen Musiikkitapahtuma ry, Valkeakoski (*

•	 Vanhan kirjallisuuden päivät, Suomen Vanhan kirjallisuuden päivät ry, Sastamala 
(*

 (* Tähdellä merkityt festivaalit olivat mukana Pirkanmaa festivaalit voimaa verkostoista -hankkeessa.
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kävijäkyselytutkimukset ja extranet
 » Kävijätutkimus todettiin erinomaiseksi työkaluksi niin fes-
tivaalien toiminnan kehittämiseen kuin tiedon lisäämiseen 
muun muassa yrityskumppaneille ja alueen päätöksente-
kijöille festivaalien taloudellisesta ja imagollisesta mer-
kityksestä. Tutkimus on hyvä tehdä yhdessä ja vuosittain.

“Kävijätutkimus on hyvä, sitä on jatkettava. Jatkossa tarvi-
taan myös vertailuja ja todistusvoimaa tukieuron ja tuloeuron 
suhteesta. Kulttuuri ei vain vie, vaan se myös tuo.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat)

“Julkinen tuki vähenee ja samalla sen vaatimukset kasvavat. 
Entistä enemmän kiinnitetään huomiota vaikuttavuuteen, se 
on pystyttävä todentamaan ja perustelemaan.”
(Jaakko Masonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki)

 » Extranetin osa-alueiden kehittäminen hankkeessa jäi 
niin viimetippaan, että käyttökokemuksia ei ole paljoa. 
Festivaalit pitivät kuitenkin palveluita hyödyllisinä, joten 
Extranetiä kannattaa tehdä festivaaleille tutuksi ja ke-
hittää edelleen. Varsinkin innovatiivinen työntekijäpankki 
herättää kiinnostusta.

 
“Henkilöpankki kiinnostaa meitä työllistäjänä. Saadaan ko-
kemusta ja osaamista valmiina, ei tarvitse alusta saakka 
kouluttaa. Näillä vähillä euroilla on riski palkata aina ihan 
uusi ihminen.” 
(Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival)

“Työntekijäpankin etu on sekin, että sen kautta voidaan tuo-
da esiin tekijöiden laajaa ammattitaitoa ja myös nostattaa 
tekemisen henkeä ja tekijöiden omanarvontuntoa.”
(Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot)

”On kestämätöntä, että meillä on nuoria ammattilaisia iso 
joukko jatkuvasti pätkätöissä. Kehittämien jää, kuten myös 
työntekijän oma kehittyminen.”
(Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals)

Extranetin pankkeihin voisi lisätä myös alihankkijapankin.

“Extranetissä voisi olla myös lista suositeltavista alihankki-
joista, niin kuin graafikot, kääntäjät, valokuvaajat, nettisi-
vujen tekijä, ja kuka suosittelee. Jos ei itsellä ole tiedossa 
tekijöitä, olisi valinta näin turvallisempi ja nopeampi.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat)

viestintä 
 » Kokonaisviestintää on kehitettävä.

Sisäisessä viestinnässä kehitettäviä asioita ovat tiedon ja 
kokemuksen välittäminen sekä festivaalien sitouttaminen 
yhteistyöhön. Myös viestinnän suunnitelmallisuuteen ja 
säännöllisyyteen on panostettava. Pirfestin posti on koettava 
niin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi, että se avataan aina.

 » Asenteiden muutokseen tähtäävä tietoa ja ymmärrystä li-
säävä viestintä on tärkeätä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. 
Pirfest voisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen sekä 
Tampereen ja Pirkanmaan alueelliseen keskusteluun asi-
oissa, jotka koskevat verkoston festivaaleja sekä yleisesti 
tapahtumia.

”Varsinkin taiteelliseen kunnianhimoon perustuvien festi-
vaalien yksi ongelma on, että vaikka tapahtuma omassa gen-
ressään olisi hyvinkin arvostettu, sen arvoa ei välttämättä 
paikallisesti tunnisteta eikä tunnusteta, ja näin sitä ei voi 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää.” 
(Pertti Paltila, selvitysmies, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys)

“Sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä että Matkailun edis-
tämiskeskuksella on isoja ponnisteluja kulttuurimatkailun 
kehittämiseksi. Kulttuurimatkailu tuskin voi tänään sen pa-
remmin kuin aiemminkaan, mutta tieto sen mahdollisuuksis-
ta on lisääntynyt paljon. Jo paikallistasollakin on nähty, että 
ei sinne tulla hotellin takia vaan sen, mitä siellä tapahtuu. 
Tapahtumat brändäävät kaupunkia ja aluetta.”
(Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals)

osaaminen 
 » Osaamista kannattaa aina lisätä. On tehokkaampaa kun 
Pirfest ry järjestää yhteistä, festivaalien tarpeesta lähte-
vää koulutusta. Samalla myös hiljaisen tiedon jakaminen 
ja verkostoituminen jatkuvat.

”Festivaalien on tärkeätä toimia verkostoissa. Toisten, myös 
isojen kansainvälisten festivaalien vetäjiltä kuulee sellaisia 
asioita, joita ei yleensä sanota ääneen. Esimerkiksi on äärim-
mäisen tärkeää tietää miten ympäristössä toimitaan, vaikka 
poliitikkojen kanssa. Verkostoissa hiljainen tieto tulee esiin ja 
sitä kautta käyttöön.”
(Pertti Paltila, selvitysmies, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys)
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 » Jatkuva kehittyminen ja kehittäminen voidaan turvata 
myös urakierrolla: kierrätetään toiminnanjohtajia eri festi-
vaaleissa. Näin estetään urautuminen ja edistetään hiljai-
sen tiedon siirtymistä.

 » Toiminnan kehittymistä voidaan edistää myös sillä, että 
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan 
määräajaksi. Näin hallitukseen saadaan uutta osaamista 
ja taataan kaikille festivaaleille mahdollisuus osallistua 
hallitustyöskentelyyn.

Liiketoiminta-ajattelu ja arvoketjut
 » Yleisessä keskustelussa liiketoiminta-ajattelun kehittämi-
nen on nostettu mittavaksi haasteeksi. Kulttuuritoimijat 
on saatava muuttamaan ajattelutapaansa jatkuvuuden 
varmistamiseksi. Kulttuurin julkista tukea on kehitettävä 
rakenteellisesti siten, että tarjonta säilyy monipuolisena, 
mutta kulttuuri ei voi enää elää pelkän julkisen tuen va-
rassa. Miksi se ei voisi toimia liiketoiminnan lainalaisuuk-
sien mukaan? Lopetetaan puhuminen kulttuurista vain 
itseisarvona, tuodaan toimintaan mukaan rationaalisuutta 
ja liiketoiminnan lait. Näin kulttuuri pysyy arvonsa mu-
kaisena ja tärkeänä. Ihmiset ovat halukkaita maksamaan 
palveluista, kunhan ostaminen on tehty helpoksi ja rahalle 
saa vastinetta.

Festivaalien verkostomaisen toiminnan takia talouteen vai-
kuttavia tekijöitä voi olla enemmän kuin suoraviivaisesti 
toimivassa yrityksessä, mutta samat perusvaatimukset bud-
jetoinnin, ennakoinnin, ympäristön havainnoinnin ja analy-
soinnin, markkinatuntemuksen ja tuotekehityksen suhteen 
ovat olemassa. Tähän keskittyminen vie aikaa mutta se on 
tehtävä, jotta pysyy hengissä ja pystyy kehittymään. Liiketoi-
minnan lainalaisuudet on hyvä ymmärtää, vaikka ostaisikin 
osaamista muualta. 

Pilaako raha taiteen -kysymys ei ole olennainen. Ei ole ole-
massa yhtä liiketaloudellista näkökulmaa. Kyse ei ole pelkäs-
tään voiton maksimoinnista, kaikkea ei mitata rahassa. Kyse 
on myös arvon tuottamisesta ja vaihdannasta, josta suurin 
osa tapahtuu ilman voittoa.

Kulttuuri on selkeä osa arvonluonnin kenttää, mutta sen arvo 
on ymmärrettävä muuallakin kuin juhlapuheissa. Talousih-
miset ottavat kulttuurin ”vain kulttuurina” ja kulttuuritoi-
mijat puolestaan eivät halua ottaa asemaansa talouskes-
kustelussa. Tulevaisuuden arvokentillä toimitaan yhdessä 

hyödyntäen sekä taloutta että kulttuurin luomaa vaihdantaa 
ja arvonluontia. Tämä vaatii avoimuutta ja valmiutta kaikilta 
osapuolilta. Myös puhtaasti voittoa tuottavien organisaati-
oiden ja voittoa tavoittelemattomien arvopohjalta toimivien 
organisaatioiden yhteistyö on järkevää, kun molemmat osa-
puolet hyötyvät. 

Pirfestin rooli voisi olla paitsi tämän evankeliumin levittämi-
en, myös tähän liittyvän koulutuksen tarjoaminen.

 » Yhteismarkkinoinnista puhutaan paljon. Voimaa verkos-
toista ei voinut hankkeena sitä konkreettisesti tukea, mutta 
Pirfest yhdistyksenä voi. Ei pidä väheksyä sitä, että kilpailu 
asiakkaiden ajasta ja rahasta on kovaa. Meillä on paljon 
korkealaatuisia festivaaleja, joiden sielu syntyy niiden ai-
toudesta. Jotta asiakaspohjaa voidaan laajentaa muillakin 
kuin tosifaneilla, myös ulkonäköön on panostettava ja tuote 
on tehtävä myyvemmäksi. On ajateltava asiakkaan kautta. 

“Tutkimus on edelleen hyvä työkalu osoittaa festivaalien talou-
dellinen merkitys alueelle ja sen yrityksille: Tehdään sellaista 
yhteismarkkinointia joka tuottaa, festivaalit tuovat alueelle 
ihmisiä, tulkaa mukaan! Yksityinen sektori saadaan näin mu-
kaan yhteistyöhön, joka tuo yrityksille sekä taloudellista että 
imagollista hyötyä. Yksitäisten festivaalien kannattaa roh-
keasti lähteä myös tuoteyhteistyöhön yritysten kanssa.”
(Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari)

“Isoja mainostajia varmaan kiinnostaa 500 000 festivaali-
käynnin kokonaisuus. Pirfest voi toimia neuvottelijana yritys-
ten tai yhteisöjen kanssa. Samalla tehdään asennekasvatus-
ta kulttuurin merkityksestä alueen taloudelle.”
(Lasse Paananen, toimitusjohtaja Ideone Oy / Luova Tampere, Voimaa verkostoista 
-hankkeen ohjausryhmän puheejohtaja)

 » Jatkossa sekä kansainvälisten että valtakunnallisten 
markkinointimahdollisuuksien selvittäminen on tärkeää. 
Vaikka Pirfestillä ei olisi rahaa tukea markkinointitoimen-
piteitä, se voisi selvittää eri mahdollisuuksia, joita festi-
vaalit voivat halutessaan käyttää hyväkseen.

 » Tuotekehitys on vielä vierasta monelle festivaalijärjestä-
jälle. Verkoston sisäisessä kyselyssä yksikään ei ruksan-
nut tuotekehitystä Pirfestin tarjoaminen kiinnostavimpien 
yhteistyömuotojen listalta. Liiketoiminta-ajattelu ei saa 
pysähtyä vain pääsylippujen myymiseen. Silloin jätetään 
käyttämättä kaikki se, millä on mahdollista luoda kokonai-
suuteen lisäarvoa.
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London Business Schoolin tutkijat Criss Voss ja Leonike Zo-
merdijk ovat tarkastelleet innovaatioita elämyksellisissä pal-
veluissa. He havaitsivat tutkimuksessaan, että elämyspalve-
lut usein suunnitellaan enemmänkin kuluttajan matkan kuin 
yksittäisen tuotteen tai kohtaamisen näkökulmasta. Elämys 
nähdään matkana, joka ulottuu ajallisesti pidemmälle jak-
solle ja sisältää useampia kosketuskohtia kuin pelkkä tapah-
tuma. Nämä kosketuskohdat on huolellisesti suunniteltu ja 
johdettu ja innovaatio tapahtuu jokaisessa näistä kosketus-
pisteistä yhtä hyvin. Matkanäkökulma myös korostaa asiak-
kaan keskeistä roolia innovaatiossa.
(Lähde: Pertti Paltila, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys, 2012)

On siis varauduttava koko palveluketjuun: millainen on polku 
festivaaliportille, miten paikan päällä elämyksestä tehdään 
kokonaisvaltaisempi ja miten jälkimarkkinointi hoidetaan 
niin, että asiakas tulee uudelleen. Näin syntyy paikallisfes-
tivaaleilla kulkemisen perinne. Ensin yksi festivaali tuottaa 
elämyksen, sen jälkeen kynnys mennä toiseen on jo pienem-
pi. Näin saadaan festivaaleille uusia asiakkaita uskollisten 
kävijöiden lisäksi. Festivaali vastaa oman arvoketjunsa ke-
hittämisestä. Pirfestin rooli voi olla osaamisen lisääminen 
koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden kautta.

 » Myös Pirfestin vahvan kattobrändin kehittämistä pidetään 
suositeltavana. Pirfestin brändin alla yksittäisten festivaa-
lien laatumielikuva kasvaa ja siirtyy festivaalilta toiselle. 

“Pirfest onnistui myös siinä, että se pysyi roolissaan. Hank-
keilla, jotka pyrkivät muodostamaan pysyviä organisaatioita, 
voi olla tapana alkaa ohjailla liikaa olemassa olevien tapah-
tumien rakennetta, yhdistää niitä ja järjestää omiaan. Pirfes-
tissä tämä ei ole ollut uhka, vaan yksityinen festivaali on voi-
nut olla varma oman erityisen identiteettinsä säilymisestä.” 
(Lauri Savisaari, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki, sivistys- ja elämänlaatu-
palvelut)

 » Sosiaalisen median ja uusien sähköisten palveluiden tuo-
ma lisäarvo palveluketjuun on hyvä selvittää. Pirfest voisi 
heittää tästä pallon esimerkiksi Uudelle Tehtaalle. Syntyy 
innovaatioita, jotka ovat myytävissä myös muualle.

 » Yksi keino festivaalille laajentaa toimintaansa ja taata 
tekijöille vakituinen työpaikka on tapahtumakonseptin mo-
nistaminen valtakunnalliseksi. Pirfestin roolina tässäkin 
olisi asiantuntija-avun tarjoaminen.

rahoitus 
 » Yhteistyössä mukana olleet festivaalit nostivat tärkeäksi 
kehittämiskohteeksi talouden vakiinnuttamisen. Hankeve-
toisen kehittämistyön ongelma on hankkeiden kertaluon-
teisuus ja lyhytkestoisuus. Panokset pitäisi laittaa siihen, 
miten hankkeissa aikaansaadut hyvät asiat jäävät elä-
mään ja miten niitä kehitetään, eikä aloiteta aina uudes-
taan alusta.

Pirfest ry:n strateginen tavoite on olla hyvin johdettu, jäsenis-
tön ja henkilöstön arvostama, taloudellisesti vakaa ja halut-
tu kumppani (Pirfest ry:n strategia 2013–2015). Yhdistyksen 
tavoitteena on jatkossa saada toiminnalleen valtakunnalli-
nen ja paikallinen perusrahoitus sekä yksityistä rahoitusta 
yritysyhteistyöstä. Lisäksi uskotaan tiukkaan taloushallin-
toon. Tuloja saadaan myös jäsenmaksuista, joka nyt on pie-
nillä festivaaleilla 300 € / vuosi ja isoilla 500 €. 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että Pirfest ry:n talous 
on vakiinnutettava ja rahoitus turvattava. Rahoituskeinoista 
oltiin eri mieltä, varsinkin julkisen tuen maksamisesta joko 
yhdistykselle tai yksittäiselle festivaalille. Toisaalta perus-
teltiin julkisen perusrahoituksen välttämättömyyttä ja oikeu-
tusta, koska yhdistys on lisäarvon tuottaja. Toisaalta edelly-
tettiin yhdistykseltä niin hyvää palvelua, että julkista tukea 
saavat festivaalit voivat ostaa siltä tarvitsemiaan palveluita. 
Tiettyjen asioiden ulkoistaminen Pirfestille antaa festivaalille 
enemmän resurssia keskittyä sisältöön ja sen kehittämiseen. 
Joidenkin haastateltujen mukaan on ongelmallista tukea mo-
lempia. 

“Pirfestin tyyppisen verkosto-operaattorin toiminta tulisi 
turvata. Se, että rahoitusta ei suunnata yhdistykselle vaan 
suoran festivaaleille, toimii tietyissä asioissa, mutta toimin-
nan alkuvaiheessa ei. Pirfestin pitäisi vahvasti vakiinnuttaa, 
kasvattaa ja edelleen kehittää toimintaansa, mutta mistä se 
investoi, kun yhdistyksellä ei ole rahaa? Toiminta on ensin 
saatava vankalle pohjalle ennen kuin rahaa voi tulla palve-
lujen myynnistä. Hanketyön ongelma usein onkin, että aloite-
taan mieluummin uusia juttuja kun vahvistetaan niitä, jotka 
on jo hyviksi todettu.”
(Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari)
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“Festivaalien taloudellinen merkitys Tampereen kaupungille 
on tunnistettu ja tunnustettu. Kun tamperelaiset festivaalit 
saavat rahaa sivistys- ja elämänlaatupalveluista, minusta 
Pirfestin yhdistyksenä tulisi saada tukea osaamis- ja elinkei-
nolautakunnalta.”
(Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat, Pirfest ry:n 
hallituksen jäsen)

 » Lisätuloja Pirfest voi saada muun muassa nostamalla jä-
senmaksua. Oleellista on kuitenkin, että festivaalit kokevat 
saavansa katetta jäsenmaksulle.

“Raha tuo tarpeen osallistua. Kun festivaali on taloudellises-
ti sitoutunut, syntyy myös motivaatio ja halu tekemiseen.”
(Perttu Pesä, johtaja, Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto)

 » Myös asiantuntijapalveluiden myynti on mahdollista yksit-
täisistä palveluista koko toimintakonseptin myyntiin. Pir-
fest voisi olla alueellisen toiminnan koordinaattori ja tuot-
taa tiettyjä palveluita valtakunnallisesti. Asiantuntemusta 
ja henkilöresurssia on tällöin oltava riittävästi ja yhteistyö 
muun muassa Finland Festivalsin kanssa mietittävä tästä 
lähtökohdasta.

 » Kulttuurimyönteisiä yrityksiä ja yhteisöjä voidaan hankkia 
kannatusjäseniksi.

 » Myös muita kuin alueellisia julkisia rahoituslähteitä kan-
nattaa tutkia ja käyttää hyväkseen. Pirfest festivaalitoi-
mintaa koordinoivana yhdistyksenä voisi hakea rahaa mm. 
Pohjoismaiden neuvostolta ja EU-tasolta, jotka molemmat 
ovat liian vähän käytettyjä rahoitusmuotoja.

rohkeus ja kunnianhimo
Pirkanmaalainen ongelma on liika vaatimattomuus. Emme 
usko, että kukaan voisi olla kiinnostunut meistä, emme us-
kalla nostaa todellisia vetonauloja esiin.

Kulttuuritapahtumien järjestämisessä ammattimaisuus on 
lisääntynyt, mutta vielä tarvitaan lisää taiteellista ja tuo-
tannollista kunnianhimoa ja ennen kaikkea rohkeutta. Pir-
kanmaalla erityisesti taidefestivaalit ja musiikkitapahtumat 
ovat erittäin korkealaatuisia, ne ovat arvostettuja omassa 
genressään paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainväli-
sestikin. Tästä on syytä olla ylpeitä.

“Pirkanmaalaisia vaivaa liika vaatimattomuus. Omanarvon-
tunnon nostattaminen on tärkeätä, omaa tuotantoa ei kan-
nata vähätellä. Pitäisi toimia enemmän pohjalaisella mei-
ningillä: ryskäytetään ovet auki, täältä tullaan, meillä ei ole 
mitään hävettävää eikä anteeksi pyydettävää! Ollaan ylpeitä 
sitä, että ollaan erilaisia, turvallisesti outoja.”
(Pirjo Puukka, matkailujohtaja, Tredea Oy)

Markkinoinnissa kärjeksi on uskallettava ottaa parasta. Ta-
sapäistävä demokratia ja sen varominen, ettei kukaan vaan 
pahoita mieltään, vievät tilanteeseen, jossa mennään hei-
koimman ehdoilla ja tulos on sen mukainen. Markkinoinnil-
lisessa ajattelussa on toinen arvopohja. Se ei silti tarkoita 
minkään toimijan väheksymistä. Kärkien käyttö markkinoin-
nissa suurentaa koko kakkua ja näin kaikilla on mahdollisuus 
saada siitä itselleen suurempi pala. Huippujen esiintuonti 
herättää myös positiivista kateutta muissa ja taso nousee 
yleisesti. Myös poliitikkojen on tehtävä rohkeita päätöksiä ja 
perusteltava kansalle, miksi näin on tärkeää tehdä. 

“Meidän pitää tietää, mitä muualla tapahtuu ja osata kriit-
tisesti arvioida omaa toimintaamme suhteessa muuhun 
maahan ja maailmaan. Näin voimme valita rohkeasti tiettyjä 
asioita viemään toimintaa eteenpäin. Näin toimivat ne, jotka 
haluavat menestyä.”
(Pertti Paltila, selvitysmies, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys)

“Ihan perusasia on ymmärtää, kuinka vahva kärki festivaalit 
ja tapahtumat yleensä ovat alueelle ja tämä pitää hyödyntää 
surutta markkinointitoimenpiteissä. On lyötävä eksotiikkaa 
pöytään, sitä tältä puolelta löytyy, tapahtumat ovat jo tee-
manakin erittäin myyviä. Ammattimaiseen markkinointiin on 
laitettava kunnolla panoksia. Selvitetään markkinat ja poh-
ditaan, mitkä olisivat parhaat kärjet mietittäessä viestiä ja 
toimenpiteitä.” (Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari)

Pirfestin rooli omanarvontunnon ja rohkeuden lisäämisessä on 
toimia itse esimerkkinä rohkeista linjauksista ja pyrkiä vahvasti 
viestinnän keinoin vaikuttamaan asenteisiin. Pirfest onkin jo 
tehnyt strategiassaan rohkean linjauksen visiostaan, joka kos-
kee koko maakuntaa: ”Pirkanmaa on ainutlaatuisin ja vastus-
tamattomin festivaalielämysten keskittymä Euroopassa.”
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Voimaa verkostoista -hanke teki paljon hyvää, mutta työtä 
riittää. Tarvitaan konkreettisia tekoja, ja kuten basisti Riiho-
nen sanoo, kelluvuutta ja rentoa kiihkoa.

“Kulttuurilla ja elämyksillä on ny nostetta, se on pojat tu-
levaisuuden pisnes. Luovuus! Yhteys korkeempaan, totuus, 
luottamus, yksinkertaisuus, viattomuus, uskallus, ihmettely 
ja elämän halu! Vähä niin kuin jatsi. Yhteistyön perusolemuk-
sessa piilee kauneus ja vaikeus. Mutta toinen tärkee asia on 
tuote. Samalla tavalla kuin me jatsimuusikkoina kerrotaan  
tarinaa, me kerrotaan tarinaa festivaalilla. Ensin lämmitte-

lyä, taustaa, sitten varsinainen tapahtuma kaikkine jännine 
käänteineen ja loppuhuipennus. Ja lopuks vielä tärkee: mitä 
tapahtuu festarin jälkeen. Ja sitten kaikki haluaa seuraavan 
vuonna kuulla uuden tarinan! Tätä sanotaan jätkät tuotteis-
tamiseksi. Ja nyt annetaan mennä! Rentoo kiihkoo tässä tar-
vitaan. Kelluvuutta ja nostoa.”
(Riihonen, basisti, Suinulan Jazzfestival)

Tapausesimerkki Suinulan Jazzfestivalista on luettavissa Pir-
festin sivuilla www.pirfest.fi “Riihosen rubato. Pirkanmaan 
festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen testamentti”.

6. “oLeeLLista on rento kiihko”
 - Yhteistyöllä eteenpäin

Lähteet
•	Pirkanmaan festivaalit Kävijäkyselytutkimus, loppuraportti 2010 ja 2011
•	Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia 2010–2012
•	Pertti Paltila, Pirkanmaan elämysteollisuuden kehittämismahdollisuuksien selvittäminen, Pirkanmaan liitto, 2008
•	Pertti Paltila, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan taidetoimikunta, 2012
•	Saila Karvonen, “Verkosto ruohonjuuritasolta. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry nykytilanne”, lopputyö,  

Mikkelin ammattikorkeakoulu (valmistuu marraskuussa 2012)
•	Voimaa verkostoista -hankehakemukset ja -väliraportit
•	Haastattelut syyskuussa 2012
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haastateLLut henkiLöt
•	 Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat,  

Pirfest ry:n hallituksen jäsen, Voimaa verkostoista -hankkeen ohjausryhmän jäsen
•	 Hanna Rosendahl, toiminnanjohtaja, Tampereen Teatterikesä, Pirfest ry hallituksen 

jäsen, Voimaa verkostoista -hankkeen ohjausryhmän jäsen
•	 Sirpa Sippola, toiminnanjohtaja, Sata-Häme Soi (ent.), Pirfest ry:n pj. 2009–2011 
•	 Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja, Mäntän kuvataideviikot, Pirfest ry hallituksen jäsen
•	 Tomi Tolvanen, festivaalijohtaja, Tampere Guitar Festival 
•	 Jussi Santalahti, promoottori, Sauna Open Air 

•	 Jukka Alasentie, aluekehitysjohtaja, Pirkanmaan liitto 
•	 Lasse Paananen, Luova Tampere / toimitusjohtaja, Ideone Oy, Voimaa verkostoista 

-hankkeen  ohjausryhmän pj.
•	 Lauri Savisaari, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki, sivistys- ja  

elämänlaatupalvelut, Voimaa verkostoista -hankkeen ohjausryhmän jäsen
•	 Kari Kankaala, johtaja, kaupunkikehitys, Tampereen kaupunki 
•	 Jaakko Masonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki, Voimaa verkostoista  

-hankkeen ohjausryhmän jäsen 
•	 Reijo Tepsa, kulttuuritoimenjohtaja, Valkeakosken kaupunki

•	 Pirjo Puukka, matkailujohtaja, Tredea Oy
•	 Harri Ojala, asiamies, Tampereen kauppakamari 
•	 Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals 
•	 Liisa Hentinen, kehityspäällikkö, Matkailun edistämiskeskus
•	 Pertti Paltila, selvitysmies, Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman taustaselvitys
•	 Perttu Pesä, johtaja, Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto

•	 Susanna Markkola, projektikoordinaattori, Voimaa verkostoista -hanke
•	 Riikka Herrala, projektiassistentti, Voimaa verkostoista -hanke
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