


Meidän Kuopio –festivaali 2021
Joukkorahoitus -kokeilu
Kansalaistoiminnan palvelut

Nina Venäläinen

kulttuurisuunnittelija



5.8.-19.9.2021

123 tapahtumaa
Yli 50 toimijaa
n. 40 000 kävijää



Meidän Kuopio –festivaali 

• Koko Kuopion yhteinen festivaali –kaupunkikulttuuria!

• Yhteisöllinen ja osallistava tapahtumakokonaisuus

• Asukkaiden näköinen

• Kuka tahansa voi toteuttaa tapahtuman

• Kaupunki alustana ja kohtaamispaikkana

• Kaikille avoimia, ilmaisia ja päihteettömiä tapahtumia

• Laajalle kohderyhmälle tai yksilöidylle kohderyhmälle



Tuotanto

• Tapahtuman koordinointi Kansalaistoiminnan palveluilla

• Tapahtumat erillisiä, jokainen toteuttaa itsenäisesti

• Kulttuurilaitokset mukana

• Markkinointi, viestintä
• Facebook, Instagram, kaupungin verkkosivut, toimijoiden omat kanavat

• Tuotantotuki

• Sparraus



Tuotantotuki
• Tukea saa hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat, taiteilijat sekä 

yhdistykset

• Yrityksille ei myönnetä, jos kaupallista

• Tapahtuman tulee olla:
• kaikille avoin, maksuton 
• yhteisöllinen 
• esteetön
• paikallista kulttuuritarjontaa täydentävä 
• päihteetön

• Yksittäiselle tapahtumalle tai tapahtumasarjalle

• Myönnettyä rahaa voi käyttää mm. materiaali-, markkinointi ja palkkiokustannuksiin.

• Tuotantotukea jaettiin 100-600 €/ tapahtuma



Kaupunginosa tapahtumat
• Karttulan lähiruokatori ja tanssit (useita toimijoita) 14.8.2021
• Wanhan Haapaniemen kirpputori ja ravintolapäivä 15.8.2021 (Wanhan

Haapaniemen asukasyhdistys)
• Meidän Niirala 16-21.8. (Niiralan omakotiyhdistys)
• Eloa Särkkärissä 19.8. (vanhempainyhdistys) 
• Meidän Maaninka pop-up 25.8. (eri toimijat)
• Nilsiän taiteidenjuhla 27.8. (Nilsiän Pitäjäyhdistys)
• Särkkärin Siltafestarit 4.9. (Särkiniemen ja Särkilahden asukasyhd)
• Männistön avoimet ovet (asukastoiminta ja alueen yhdistykset) 4.9.
• Meidän Petonen 11.9. (Petosen asukasyhdistys)



Wanhan Haapaniemen kirpputori ja 
ravintolapäivä
• 15.8.2021 klo 11-16

• Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys

• Ennestään tunnettu tapahtuma

• Ohjelma:
• ammattitaikuri Tapio Salomaa
• maailmanennätyshanuristi Anssi K. Laitinen
• nykytanssiryhmä Kalamukki
• sähköistä kansanmusiikkia soittava Suistamon Sähkö.
• alueen historiasta kertovat maksuttomat kävelykierrokset yhteistyössä Kuopion Oppaat ry:n kanssa 
• Kirpputori
• Pop-up ravintoloita
• Pomppulinna 
• Kasvomaalausta
• Kuopion polkijoiden polkupyörien katsastuspiste
• vinyylilevymyyntiä ja DJ-musiikkia

• Kävijöitä arviolta 1000



Joukkorahoitus kampanja -kokeilu

• Mesenaatti.me

• Hybridimalli: Kaupunki sitoutui tukemaan 1500e/ tapahtuma

• Rahoituksen lisäksi kaupunki tuki näkyvyydellä kaupungin kanavissa

• Mukana:
• Wanhan Haapamiemen kirpputori ja ravintolapäivä/ Wanhan Haapaniemen 

asukasyhdistys

• Lainit 2021/ Urbaani ry

• Kaunis Kuopio –kalenteri vanhuksille



Kampanjoiden tulokset

• Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys
• 1215€ (tavoite 1000€)

• Rahoittajia 22

• Urbaani ry
• 1465€ (tavoite 1000€)

• Rahoittajia 

• Kaunis Kuopio –kalenteri
• 375€ (tavoite 3000€)



Joukkorahoituksen hyödyt

• Voitiin tehdä isommin ja ideoida uutta

• Enemmän rahaa tuotantoon kuin Meidän Kuopio –tuotantotuella

• Wanhan Haapaniemen tapahtuma
• Uusia yhteistyökumppaneita (alueen yrityksiä)

• Alueelle saatiin esiintymislava ja äänentoistolaitteet

• Saatiin esiintyjiä ja heille voitiin maksaa palkkiot

• Markkinointiin ja viestintään voitiin laittaa enemmän rahaa

• Kokemusta ja rohkeutta



Miten te voisitte osallistua 2022?

?



Yhteystiedot

• kulttuurisuunnittelija Nina Venäläinen 

• p. 044 718 5142

• nina.venalainen@kuopio.fi

https://www.kuopio.fi/fi/meidan-kuopio

Facebook 

www.kuopionseina.fi

mailto:nina.venalainen@kuopio.fi
https://www.kuopio.fi/fi/meidan-kuopio

