


CULTURE TAMPERE REGION 
– Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen

Pirkanmaan kulttuuri- ja matkailutoimijoilla on lisää työkaluja 
ja osaamista uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja liikevaihdon 
kasvattamiseksi.

Pirkanmaalle syntyy uusia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita.

Pirkanmaalle syntyy aktiivinen kulttuurimatkailutoimijoiden 
verkosto.

Kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu alueellisesti ja  
valtakunnallisesti.
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Hankkeen tavoitteena on edistää pirkan-
maalaisten kulttuuri- ja matkailutoimijoi-
den keskinäistä verkostoitumista, tukea 
uusia yhteistyökumppanuuksia, parantaa 
tiedonkulkua ja kulttuurimatkailutoimi-
joiden toimintaedellytyksiä, vähentää 
toimintojen päällekkäisyyttä ja kehittää 
tarjonnan ympärivuotisuutta sekä koordi-
noida asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä 
ja uusien kulttuurisisältöisten matkailu-
tuotteiden syntymistä. Hankkeessa selvi-
tetään myös kulttuurimatkailun kokonais-
taloudellista merkitystä Pirkanmaalla.
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kulttuuri- ja matkailutoimijoiden verkosto
Hankkeessa on mukana 96 kulttuuri- ja matkailualan toimijaa yh-
deksässä kunnassa ja kaupungissa Pirkanmaalla (Tampere, Ikaali-
nen, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Sastamala, Urjala ja 
Valkeakoski). Mukana on festivaaleja, museoita, teattereita, kulttuu-
rikeskuksia ja -yhdistyksiä, hotelleja ja muita majoittajia, messu- ja 
kongressijärjestäjiä sekä elämyspalveluita tarjoavia yrityksiä.

täällä väläHtää!
Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Tampe-
reen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehi-
tysyhtiö Tredean, Pirkanmaan All Bright! 
-brändin, Tampereen kaupungin Tapahtu-
matoimiston sekä Culture Finland -katto-
ohjelman kanssa.
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Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n hallinnoimaa ja toteuttamaa 
hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pirkanmaan 
liitto, Tampereen kaupunki sekä Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, 
Nokian, Oriveden, Ruoveden, Sastamalan, Urjalan ja Valkeakosken 
kaupungit ja kunnat.

Hanketta toteutetaan 1.4.2012 - 30.6.2014.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 578 886 euroa.

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry
Finlaysoninkuja 8, 5. krs
33210 Tampere
www.pirfest.fi

Susanna Markkola
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susanna.markkola@pirfest.fi
040 777 5229
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riikka.herrala@pirfest.fi
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Mari Weir
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