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Miten festivaali erottuu muista tapahtumista
Huippuosaaminen
o
o
o

Sitoutunut ammattitaitoinen ydinhenkilöstö (hiljaisen tiedon kasvualusta mahdollistaa pitkäjänteisen
toiminnan)
Toiminta paikallisissa, valtakunnallisissa ja kv-verkostoissa
Aktiivinen toimintatapa; vierailut, verkostot, koulutus, innovointi

Kansainvälinen ulottuvuus
o
o
o

Kansainväliset sisällöt, toimijat ja verkostot
Valtakunnallinen ja kansainvälinen rahoitus
Kansainväliset tiedotus- ja markkinointitoimet

Pitkäjänteinen toimintatapa
o
o
o

Ajankohta vahvistettu 4-5 vuodeksi eteenpäin
Useampivuotiset rahoitukset ja hankkeet
Kävijäkyselyt vuosittain / talouskyselyt vuosittain

Yleishyödyllinen status
o

Yhteiskuntavastuullinen lähestymistapa – hintojen pitäminen kävijäystävällisellä tasolla, ilmaistapahtumat

Monipuolisten kohderyhmien huomioiminen
o
o
o
o
o

Lapset, nuoret ja perheet, seniorit, maahanmuuttajat
Yritykset, yhteisöt (ryhmät, kokoukset, seminaarit)
Matkailijat; maksullisissa esityksissä muualta saapuvia 2/3, kursseilla 4/5
Vakiintunut asiakaskunta (kävijäuskolliset kulttuurin suurkuluttajat) ja uudet avaukset
Taloudelliselta asemaltaan erilaisten kohderyhmien huomioiminen, maksullisuus/maksuttomuus

Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset
Kts:n yöpyvät festivaalivieraat käyttävät rahaa enemmän kuin verrokkitapahtumien kävijät Savossa keskimäärin. Myös
yöpyjien viipymä paikkakunnalla on suurempi (2013):
o
o
o

Kulutus keskimäärin 110 €/hlö/vrk - Kts:ssä 140 €/hlö/vrk
Viipymä keskimäärin 2,6 vrk - KTS:ssä 4 vrk / hlö
Arvioitu matkailutulo KTS:ssä 3,67 milj. €/vuosi.
Lähde Savonia Amk, Hilkka Lassila 5/2015 www.savonia.fi/matkailutulotutkimus

Organisaation suora tulovaikutus paikkakunnalle (Lähde: tilinpäätöstiedot 2014)
o
o
o
o

Ostot kuopiolaisilta yrityksiltä (tekniikka, painotyöt, muut palvelut)
Kaupungille maksetut korvaukset tiloista ja niihin sisältyvistä palveluista
Paikkakunnalla asuville maksetut palkat
Vieraileville esiintyjille, opettajille ja työntekijöille maksetut päivärahat
Yhteensä

o

KTS työllistää paikallisia matkailu- ja kulttuuritoimijoita (näyttämötekniikka, media, matkailu, palvelut) sekä
tekee aktiivista oppilaitos- ja seurayhteistyötä (harjoittelupaikat, talkootyö)
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o

Tilat vuokrattu kaupungilta: Musiikkikeskus, kaupunginteatteri, kulttuuriareena 44, noin 10 oppilaitosta, kauppatori,
satama

Tapahtuman imago- ja tunnettuustekijät
o

o
o
o
o
o
o

Vanhin, suurin ja monipuolisin vuosittain järjestettävä kansainvälinen tanssitaidefestivaali Pohjoismaissa, perustettu v
1970 – merkittävä huomioarvo paikallisella, valtakunnan ja kv-tasolla
Mediaseuranta vuodesta 1970 alkaen (leikekirja, Observer, Meltwater News, valokuva- ja media-arkisto)
Yksi alueensa tunnetuimmista brändeistä (matkailu ja imagotutkimukset)
Alansa ykkönen taiteellisena johtajana – hyvä tunnettuus ja media-arvo
Finland Festivals -organisaation ainut kuopiolainen jäsen – arvostettu asema maan johtavien taidefestivaalien joukossa
EFFE – Europe for Festivals – Festivals for Europe –labeli 2015 / European Festival Associationin tunnustus
laadukkaimmille eurooppalaisille festivaaleille (31 Suomesta)
Kiinnostavuus kumppanina – laajat verkostot
Pitkäjänteinen työ on tuottanut luottamusta myös mm. säätiörahoittajien parissa

Kestävä tapahtuma
o
o
o
o
o
o
o

Vakiintunut ympärivuotinen organisaatio; pitkäjänteinen toimintatapa, uskottava konsepti
Talous tasapainossa
Vakiintunut yhteistyö kaupungin kanssa
Vakiintunut yhteistyö muiden paikallisten, valtakunnallisten ja kv-kumppaneiden kanssa
Jatkuva palvelujen, sisältöjen, toimintojen arviointi ja kehitystyö
Ammattimaisesti hoidettu media
Vuoropuhelu kumppaneiden kanssa

ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN – AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA - SUVAITSEVAISUUS
o

o
o

o
o
o

Laadukas, runsas, monipuolinen ja helposti saavutettava tapahtumatarjonta – matala osallistumiskynnys
o Mahdollisuus osallisuuteen yleisönä, esiintyjänä, kurssilaisena, talkoolaisena, harjoittelijana, työntekijänä,
puolestapuhujana
Perinteikkääseen tapahtumaan liittyvät alueen asukkaiden identiteettiä vahvistavat yhteisöllisyyden, kotiseutuylpeyden,
me-hengen, yhdessä tekemisen, kokemisen ja jakamisen ainekset - ”Meidän Kuopio Tanssii ja Soi”
Tuo vuosittain kansainvälisiä ammattitaiteilijoita ja yleisöä Kuopioon ja on tekemässä aidosti kansainvälistä
paikkakuntaa. Toiminta lisää myös suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuuden ymmärtämistä sekä antaa eväitä
erilaisuuden ymmärtämiseen.
Tapahtuma kannustaa lapsia ja nuoria liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan ja tukee henkistä kasvua
taiteen ja kulttuurin keinoin.
Tapahtuma on helposti saavutettavissa runsaan ilmaisohjelmatarjonnan ansiosta, myös laajan
mediajulkisuuden kautta.
Tapahtuman kurssitarjonta tarjoaa laadukasta koulutusta erilaisille kohderyhmille

VETOVOIMAISUUS JA KASVU
o
o
o
o

Muista kotimaisista tapahtumista erottuva sisältö ja toteutus -> rikkoo paikallisen, kansallisen ja osin kansainvälisen
mediakynnyksen ja yritysten / yleisön kiinnostuksen.
Tarjoaa kysynnän kautta aineksia paikallisten palvelujen laadun kehittämiseen ja alueen kilpailukyvyn kasvuun.
Tekee oppilaitosyhteistyötä ja tukee siten opiskelijoiden menestymismahdollisuuksia -> kiinnostavuuden kasvu.
Tapahtuman järjestäjät edustavat Kuopiota tapahtumakaupunkina toimiessaan kansainvälisissä ja kansallisissa
verkostoissa.
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MUUT VASTINEET KUOPIO KAUPUNGILLE
o
o
o
o
o
o
o

Näkyvyys festivaalin yhteydessä
Media- ym. -vierailut yhteisyössä kaupungin kanssa
Seminaarit ja muut tilaisuudet yhteistyössä.
Osapuolet järjestävät tilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen strategisia kumppaneita yrityselämän, kulttuurin ja
kaupungin verkostoista.
Festivaalin oma valokuva- ym. -materiaali on veloituksetta kaupungin käytössä.
Festivaali tarjoaa esiintymistilaisuuksia ystävyyskaupunkien vierailijaryhmille.
KTS maksaa korvauksen käyttämistään kaupungin tiloista ja palveluista erikseen sovittavan tason mukaisesti.
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