Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusten
arviointiperusteet
Tampereen kaupungin toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka on tarkoitettu
vakiintuneen

ja

toistuvasti

järjestettävän

festivaalin

tai

merkittävän

toistuvan

kulttuuritapahtuman toteuttamiseen. Festivaali tai tapahtuma katsotaan vakiintuneeksi kun
se on toiminut vähintään kolme vuotta ja tapahtuman järjestäjällä on potentiaalia ja kykyä
kehittää sitä edelleen. Festivaaliksi katsotaan kulttuuritapahtumat, jotka ovat kestoltaan 210 päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa. Kokonaisuudesta voidaan
avustaa myös yksipäiväisiä tapahtumia, mikäli niiden merkittävyys taiteenalansa kentässä
on erityisen suuri.

Avustus on tarkoitettu festivaaleille ja tapahtumille, jotka aktivoivat

ihmisiä osallistumaan, ovat ammattimaisesti toteutettuja ja merkittäviä kansainvälisesti,
valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna.

Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus
(erityisesti Tampereella järjestetyt tilaisuudet ja niiden osallistujamäärät). Toiminnan tulee
edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista*) ja toiminnan tulee täydentää
kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen,
tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä
tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen. Tapahtuman talouden tulee olla
tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu. Avustusta ei myönnetä toimintaan,
jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajien eduksi. Julkisen tuen osuus kaikista
menoista saisi ohjeellisesti olla maksimissaan 80%. Tapahtuman toteutuksessa tulee
huomioida kestävän kehityksen periaatteet sekä noudattaa lakeja ja asetuksia sekä
kaupungin antamia muita ohjeita.
*) Tampereen kaupungin keskeisimpiä strategiatavoitteita tapahtumatoiminnan osalta
Kulttuuritoiminnan kärkitoiminnot on tunnistettu ja niitä on vahvistettu
Tampere tunnetaan aktiivisena, vetovoimaisena ja monimuotoisena kongressi-,
kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina
Tampereella

on

hyvät

olosuhteet,

ympäristö

ja

tilat

tapahtumille

kaikkina

vuodenaikoina
Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja
verkostomainen toiminta
Tuetaan yhdistyksiä ja yhteisöjä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden
edistämisessä

Tapahtumia arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Tapahtumissa on tärkeää huomioida eri
kohderyhmät ja eduksi katsotaan, jos tapahtuma pyrkii aktiivisesti tavoittamaan uutta
yleisöä ja edistämään kuntalaisten osallisuutta laaja-alaisesti. Tapahtumien tukemisella
pyritään yhdenvertaisen saavutettavuuden edistämiseen (mm. fyysinen, sosiaalinen,
taloudellinen,

kulttuurinen).

Tapahtumien

kohtuullinen

hintataso,

erityisesti

pääsymaksuttomat tilaisuudet parantavat tasa-arvoa fyysisen esteettömyyden ohella.
Yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa edistämällä pyritään lisäämään yleistä hyvinvointia.

Kulttuuripoliittinen merkittävyys. Kulttuuritapahtumat ovat tärkeä osa monipuolista
kulttuuritoimintaa. Tapahtumat täydentävät kulttuuritarjontaa niin paikallisesti kuin
alueellisestikin. Tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoisuus ja ainutlaatuisten
tapahtumien jatkuvuus. Tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen imagoon ja toiminnan
laajuuteen. Tapahtumat vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta.
Lisäksi tapahtumat ovat alueelle elinkeinopoliittisesti merkittäviä. Festivaalien ajoittuminen
ympärivuotisesti ja kasvupotentiaali katsotaan eduksi ja ne osaltaan lisäävät alueen
kiinnostavuutta.

Tapahtumat tuovat näkyvyyttä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin

kansainvälisestikin.

Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja

yhteistyö katsotaan tapahtumatoiminnan vahvuudeksi.
Festivaalien ja suurten yleisötilaisuuksien hakemusmateriaali

Toiminta-avustushakemukseen tulee liittää festivaalin/tapahtuman toimintasuunnitelma,
josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

Tapahtuman kuvaus, aikataulu ja tavoitteet:
-

miksi, milloin ja missä tapahtuma järjestetään?

-

yleisöprofiili

-

tapahtuman merkitys omalla alallaan

-

tapahtuman tavoitteet

-

kahden (2) seuraavan tapahtuman suunniteltu ajankohta

Toteutus:
-

ohjelmiston kuvaus ja/tai suunnitelmat ohjelmiston suhteen

-

oheisohjelman ja – toiminnan kuvaus ja/tai suunnitelmat

-

ympärivuotisten

ja

osa-aikaisten

työntekijöiden

määrä

sekä

vapaaehtoisten työntekijöiden/talkoolaisten lukumäärä
-

tapahtumien saavutettavuus ja erityisryhmien huomioonottaminen

-

lippujen hinnoittelu ja ilmaisten tapahtumien määrä ja kuvaus

-

tiedottaminen ja markkinointisuunnitelma

-

kuvaus verkostoista ja yhteistyöstä (paikallisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti)

Tulevan tapahtuman budjetti
-

Budjetista tulee selvitä tulevan tapahtuman menot ja tulot ja talouden
tulee olla tasapainossa.

Viimeisin

hyväksytty

tilinpäätös,

joka

sisältää

toimintakertomuksen,

tuloslaskelman ja taseen

Selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta
-

Alustava selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta, josta käy ilmi mm.
tapahtuman

kävijämäärät

(myydyt

liput/

maksuttomat

tilaisuudet,

paikkakuntalaiset vs. ulkopaikkakuntalaiset), asiakastyytyväisyyskyselyn
keskeisimmän

tulokset,

arvio

tapahtuman

kulttuuripoliittisesta

merkittävyydestä sekä arvio, miten toiminta tukee kaupungin strategisia
tavoitteita. Lisäksi selvityksen tulee sisältää edellisen tapahtuman
alustava tuloslaskelma. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tapahtuman menot
ja tulot pääkohdittain tapahtuman taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

