
Mitä sinä tekisit 1 500 eurolla? Case 
kulttuuritupsahdukset Joensuussa



Joensuu
- Asukkaita n. 77 000

- 4 kuntaliitoskuntaa

- Tyypillisenä tapahtumavuotena 17 
vakiintuneen tapahtuman kävijät käyttävät 
rahaa Joensuun alueella noin 24 miljoonan 
euron edestä.

Tupsahduksien taustalla 2021 ja 
korona:
Keskeiset kysymykset luovan alan ja 
tapahtumien selviytymiseksi 
koronapandemiasta:

- Miten pidetään toimijat elossa?

- Miten varmistetaan, että toimijat pääsevät 
nopeasti sorvin ääreen ja täysipainoisesti?

- Miten tuetaan luovan alan nousua takaisin 
kasvu-uralle?

- Miten luova ala ja tapahtumat näkyvät 
pitkässä juoksussa strategiassa?



Luovan alan ja tapahtumien exit
1. Luovien alojen ammattilaisten ja freelancereiden palkkaaminen taiteelliseen työhön:
• 1.1 Luovan alan ammattilaisten esiintymismahdollisuudet - kulttuuritori
• 1.2 Luovan alan ammattilaisten työllistäminen taiteelliseen työhön - yhteisötaiteilijat
• 1.3 Luovan alan ammattimaisilta toimijoilta ostettavat kulttuurisisällöt - kulttuuritupsahdukset
• Kenelle: taitelijat, pienyrittäjät ja tuotannon palveluiden tuottajat, jotka usein ovat 

alihankkijoita tai palvelun tuottajia tapahtumatuotannossa
2. Luovan liiketoiminnan seteli
• Kenelle: ammattimaiset tapahtumatuottajat, tapahtumatuotannon ja luovan alan yrittäjät 

sekä yritykset, mutta myös alihankkijat ja palveluiden tuottajat
3. Matalan kynnyksen Torien Timantti –tapahtuma-avustus
• Kenelle: yleishyödylliset yhteisöt ja matalan kynnyksen toimintaa järjestävät organisaatiot
4. Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungin tilavuokrista
• Kenelle: taiteilijat, joilla työhuone, mutta myös muut toimijat yhdenvertaisesti. 

Kulttuuriyhdistykset
5. Muut mahdolliset toimet
• Kenelle: lähtökohtaisesti ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ja järjestöt

joensuu.fi/luovan-alan-exit

https://www.joensuu.fi/luovan-alan-exit


Kulttuuritupsahdukset
Joensuun kaupunki ostaa luovan alan ammattimaisten toimijoiden tarjoamia sisältöjä, joita 
viedään eri tilanteisiin ja toimintapaikkoihin kaupungin alueella - Mitä tekisit 1 500 eurolla?

• Kaikille avoin, pääsymaksuton kulttuurisisältö, joka toistuu useita kertoja.
• Kulttuuritupsahduksien toteuttamiseen voi hakea myös luovan alan tekninen osaaja 

mahdollistamaan sisältöjen toteutumista. 
• Valinnat tehdään hakemuksien pohjalta näillä perustein: sisällön soveltuvuus, kiinnostavuus, 

toteutuksen edellytykset, olemassa olevat referenssit, paikallisuus sekä ammattimaisuus. 
Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden 
huomioiminen. Ehdotuksissa voidaan valita ainoastaan yksi kulttuurisisältö yhtä hakenutta 
toimijaa kohden.

• Miksi 1 500 euroa? Ammattilainen määrittelee oman työnsä arvon. 
• 2021 2-osainen haku: Hakuaika 1.7.-31.8.2021. Heinäkuun valinnat heti julki kannusteeksi 

elokuun hakuun. 

Vastuut
• Ostopalvelun sisällöntuottajat vastaavat sisällöstä ja toimivat yhteyshenkilöinä 

toteutuspaikoille sekä huolehtivat oman sisältönsä markkinoinnista. Toteuttavat taho.
• Kulttuuripalvelut vastaavat valinnoista ja toteutuksien määrästä sekä aikataulujen ja paikkojen 

soveltuvuudesta. Avustavat markkinointimateriaaleissa ja vastaavat kokonaismarkkinoinnista 
ja tiedottamisesta. Kokonaisuuden koordinoinnista vastaava taho.



Kuinka viestimme kulttuuritupsahduksista



34 hakemusta, 24 valittua kokonaisuutta
• Anniina Dyster, Hanna Heino ja Janne 

Vänskä: Sattumalta -tanssit

• Duo Liisa Karhu ja Henna Hirvikangas: 
Viulujen viemää -soitinesittelykonsertit 
lapsille

• Eerika Salli ja Miika Piirainen: Aloitin kaiken 
uudestaan -konsertit

• Heidi Niinimäki ja Mira Pesonen: Kuuletko 
kun metsä kuiskaa -esitykset

• Helena Karhu: 4 kävelyä Joensuussa

• Helena Nuutinen: Myyttinen metsäretki 
Kalevan Naisen seurassa -sarja

• Henry Räsänen ja Timoi Munne: 
Suunsoittosirkus-kiertue

• Jaap Klevering: Äänikairat -konsertit

• Jarno Artika: Take a deep breath -
vedenalainen valokuvanäyttely 
Pielisjokivarressa

• Kirsi Kärnä: Pop-up mummo

• Kylän Elvikset ry: eri kokoonpanojen kiertue

• Lea Tajakka: Metsärunonlaulu -esitykset

• Maikki Palm: Tanssiva Lukutoukka 
kirjastoauto Mysteerin matkassa

• Maria Korkatti: Anki A. Tapaus, 
pahoinvointivalmentajan vierailut

• Minni Hirvonen ja Liisa Haapanen: Selloa 
ja tanssia kaamoksen keskellä -esitykset

• Nukketeatteri Sytkyt: Maailman synty -
esitykset

• Pasi Tolvanen: J. Karjalainen tribuutti -
konsertit

• Sanna Hirvonen: Toivolaulukirja - tanssin 
ja tunnettujen sävelmien 
esityskokonaisuudet

• Samuli Moilanen ja Sinikka Tossavainen: 
Hupailutupsahdus -kiertue

• Sini-Mia: konsertti- ja keikkakiertue

• Torviseitsikko Pielinen: konsertit

• Tummat Idän Svengit: Pupuli ja Puutarhuri 
-esitykset

• Ville Karjalainen ja Raimo Maaranen: 
Kultainen nuoruus - tarinalliset 
musiikkituokiot

• Ville Karttunen: koululaiskonsertit



Prosessi
• Paikkojen 

ennakkokartoitus
• Ostopalvelu meille, ei 

kohdeavustus toimijalle
• Yhteismarkkinoinnin

haaste
• Vaihtelevat käsitykset

ja osaamisen tasot 
markkinoinnista ja
viestinnästä

• Kaupunki vastuussa
• Saatu palaute
• Paikallismedian

vastaanotto



Kulttuuritupsahdukset 2022
• Kulttuuritupsahduksien tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, mahdollistaa 

luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista.
• Ammattilaiset ja osaajat
• Kulurakenteen erittely
• Toteutuspaikoissa painopiste on esikaupunki- ja maaseutualueilla.

Aikataulu 
• Hakuaika toteutuksille: 1.-28.2.2022
• Kevään toteutukset: 11.4.-5.6.2022
• Syksyn toteutukset: 1.9.-13.11.2022

Valintaperusteet
• Sisällön kuvaus ja sen soveltuvuus, Kiinnostavuus, toteutuksen edellytykset, olemassa olevat referenssit, 

paikallistuntemus sekä ammattilaisuus.
• Vuoden 2021 sisällöt ja kohdeavustuksen samaan tarkoituksen saaneet eivät ole valintakelpoisia 

Vuoden 2022 haku lukuina
• 45 hakemusta, joista 7 valittiin: noin 30 esitystä, työpajaa tai muuta toteutusta esikaupunki- ja maaseutualueille
• Hakijoiden haaste: kuinka soveltaa sisältö sellaiseksi, että se toimii yksin, ilman ympärillä olevaa muuta 

tapahtumaa
• Määrä soviteltavissa vuosittaiseen määrärahaan

joensuu.fi/kulttuuritupsahdukset

https://www.joensuu.fi/kulttuuritupsahdukset


Tältä näyttivät 
kulttuuritupsahdukset 

syksyllä 2021
Kulttuuri tupsahtelee ympäri 
Joensuuta (youtube-video)

https://youtu.be/k9HAf7QcRNc

	�Mitä sinä tekisit 1 500 eurolla? Case kulttuuritupsahdukset Joensuussa
	Joensuu��- Asukkaita n. 77 000��- 4 kuntaliitoskuntaa��- Tyypillisenä tapahtumavuotena 17 vakiintuneen tapahtuman kävijät käyttävät rahaa Joensuun alueella noin 24 miljoonan euron edestä.��Tupsahduksien taustalla 2021 ja korona:��Keskeiset kysymykset luovan alan ja tapahtumien selviytymiseksi koronapandemiasta:��- Miten pidetään toimijat elossa?��- Miten varmistetaan, että toimijat pääsevät nopeasti sorvin ääreen ja täysipainoisesti?��- Miten tuetaan luovan alan nousua takaisin kasvu-uralle?��- Miten luova ala ja tapahtumat näkyvät pitkässä juoksussa strategiassa?��
	Luovan alan ja tapahtumien exit 
	Kulttuuritupsahdukset
	Kuinka viestimme kulttuuritupsahduksista
	34 hakemusta, 24 valittua kokonaisuutta
	Prosessi
	Kulttuuritupsahdukset 2022
	Tältä näyttivät kulttuuritupsahdukset syksyllä 2021��Kulttuuri tupsahtelee ympäri Joensuuta (youtube-video)

