Tapahtumatukien arviointi, päätöksenteko ja hyödyntäminen
Tapahtumatuet myönnetään kaupungin talousarviossa vuosittain vahvistettavan
Tapahtumamäärärahan puitteissa. Tapahtumamäärärahaesitys tehdään määräaikaan
tulleiden hakemusten vaikuttavuus-arvioinnin perusteella. Tapahtumatukia voi hakea myös
ilmoitetun määräajan jälkeen, mutta silloin hakemuksia ei voida huomioida
kokonaismäärärahaesityksen yhteydessä. Hakulomake löytyy osoitteesta
www.kuopio.fi/tapahtumatuki.
Tapahtumien vaikutusten arvioimien
Arvioinnin lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategiset painotukset hyvinvoinnin
edistämisessä ja sekä elinvoiman edistämisessä.
-

Hyvinvoinnin edistäminen, asukkaiden yhteisöllisyys ja aktivoiminen
Kuopion imagon vahvistaminen, tapahtumien hyödyntämismahdollisuudet
kaupunkimarkkinoinnissa
aluetaloudelliset vaikutukset mm. matkailusektorille ja kaupalle
toistuvissa tapahtumissa mm. jatkuvan kiinnostuksen ylläpitäminen, palvelumuotoilu ja
kehittyminen
kestävä toimintamalli, mm. taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

Tapahtumaa arvioidaan myös, miten se kohdistuu kaupungin strategiasta johdettuihin
kohderyhmiin:
- lapset, nuoret ja lapsiperheet
- opiskelijat
- työikäiset
- eläkeläiset
- muut erityisryhmät
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Tapahtumaryhmän esitys

Apulaiskaupunginjohtajan (10 000 e) tai
kaupunginhallituksen (yli 10 000 e) päätös

Tapahtumien hyödyntäminen
Tapahtumaryhmä arvioi myös miten tapahtumaa voidaan hyödyntää arviointikriteereiden
saavuttamiseksi. Tapahtumajärjestäjä voi tehdä esityksen toiminnallisesta ja
markkinointiyhteistyöstä. Yhteistyöesitystä valmistellessa on suositeltavaa olla yhteydessä
yhteistyökoordinaattori Markku Lindiin.
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Kuopion kaupungin tapahtumaryhmä
Kaupungin strategian mukaisesti Kuopio tahtoo olla Suomen nopeimmin kehittyvä
tapahtuma, kongressi ja matkailukaupunki.
Tapahtumaryhmän tehtäviä
-

kehittää yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa
o kaupungin tukipalveluita tapahtumajärjestäjille
o tapahtumatiloja ja –olosuhteita

-

o kaupungin tapahtumalupakäytäntöjä ja muuta viranomaisyhteistyötä
valmistella tapahtumamäärärahaesitys kaupungin talousarvioon
o tehdä tapahtumakohtaiset määrärahaesitykset
edesauttaa uusien tapahtumien syntymistä sekä toimia tapahtumajärjestäjän
kumppanina haettaessa tapahtumia Kuopioon

Tapahtumaryhmä tekee saapuneiden hakemusten perusteella syyskuussa esityksen
seuraavan vuoden tapahtumamäärärahasta kaupungin talousarvioon. Talousarvio
vahvistetaan joulukuussa, minkä jälkeen tehdään tapahtumakohtaiset päätökset. Syksyn
aikana tapahtumajärjestäjillä on mahdollista täydentää hakemuksiaan, tehdä esityksiä
yhteistyöstä sekä tapahtumien hyödyntämismahdollisuuksista. Tapahtumaryhmän sihteeri
antaa tietoja millaista esitystä kustakin tapahtumasta valmistellaan, jolloin järjestäjä voi
ennakoida päätöksen vaikutusta tapahtumansa valmisteluun.
Tapahtumaryhmän jäsenet:
puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas,
hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen,
kaupungininsinööri Ismo Heikkinen,
asiakaspäällikkö Petri Kervola,
yritysasiamies Anna-Liisa Martikainen,
vs. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen,
ryhmän sihteeri ja tapahtumajärjestäjien yhdyshenkilö
yhteistyökoordinaattori Markku Lind.
Lisätietoja:
Markku Lind
yhteistyökoordinaattori
Kuopion kaupunki, Markkinointi, viestintä, asiakaspalvelut
Tulliportinkatu 31, PL 228, 70101 KUOPIO
Puh. +358 44 718 2070
markku.lind (at) kuopio.fi, www.kuopio.fi

