
FESTIVAALIEN SUOMI
Suomi on festivaalien ja kulttuuritapahtu-
mien luvattu maa. Erilaisia taidefestivaaleja 
järjestetään ympäri maata etenkin kesä- 
aikaan; suurimmissa kaupungeissa festi- 
vaalitarjontaa on ympäri vuoden. 

Vaikka festivaalit ovat väliaikaisia luonteel-
taan, toistuvina tapahtumina – ja usein myös 
pysyvinä organisaatioina – niillä on tärkeä 
rooli oman taiteenalansa ekosysteemissä. 
Kulttuurin harrastajille ne antavat monia 
muita kulttuurin kuluttamisen muotoja  
laajemmat mahdollisuudet osallistumiseen 
ja yhteisöllisyyden kokemukseen.

Festivaalien Suomi -artikkelikokoelmassa  
luodaan katsaus monimuotoiseen suoma- 
laiseen taidefestivaalikenttään sekä avataan 
lukuisten esimerkkien kautta sen kehitty-
mistä ja kulttuurista, sosiaalista ja taloudel-
lista merkitystä. Samalla festivaalit asetetaan 
taide- ja kulttuuripoliittiseen, alueelliseen ja  
kansainväliseen kontekstiinsa. 

Keskeiseen rooliin nousevat festivaalien  
mahdollistamat lukuisat erilaiset kohtaami-
set – taiteilijoiden ja yleisön, eritaustaisten 
ihmisten, eri taiteen lajien, taidemaailman 
ja muiden alojen, kulttuurin ja bisneksen 
– sekä se kehitystyö, minkä nämä erilaiset 
kohtaamiset tekevät mahdolliseksi.



ELINA ALA-NIKKOLA (Metropolia  
Ammattikorkeakoulu) 

MINNI HAANPÄÄ (Lapin yliopisto) 

KATRI HALONEN (Metropolia Ammatti- 
korkeakoulu) 

LIISAMAIJA HAUTSALO (Taideyliopisto) 

RIIE HEIKKILÄ (Helsingin yliopisto) 

KAISA HERRANEN (CUPORE) 

JARI HOFFRÉN (Humanistinen ammatti- 
korkeakoulu) 

MARI HOLOPAINEN (Jyväskylän ammatti- 
korkeakoulu) 

MERJA HOTTINEN (Music Finland/ 
Helsingin yliopisto) 

JUHA ISO-AHO (Humanistinen ammatti- 
korkeakoulu) 

MARJANA JOHANSSON (University of 
Essex) 

JENNIE JORDAN (De Montfort University) 

NINA KAHMA (Helsingin yliopisto) 

KIMMO KAINULAINEN (CreaMentors Oy) 

SARI KARTTUNEN (CUPORE) 

MAARIT KINNUNEN (Lapin yliopisto) 

TIMO KOPOMAA (vapaa kirjoittaja) 

SARA KUUSI (Helsingin kulttuurikeskus) 

MERVI LUONILA (Taideyliopisto) 

MIKKO MANKA (Tampereen yliopisto) 

ANNAMARI MAUKONEN (Humanistinen 
ammattikorkeakoulu) 

PEKKA MUSTONEN (Helsingin  
kaupungin tietokeskus) 

MARJO MÄENPÄÄ (CUPORE) 

AILA NIEMINEN (Seurasaarisäätiö) 

PIA OLSSON (Helsingin yliopisto) 

PASI PIELA (Tilastokeskus) 

SAIJALEENA RANTANEN  
(Taideyliopisto) 

MINNA RUUSUVIRTA (CUPORE/ 
Jyväskylän yliopisto) 

PETTERI RÄISÄNEN (Helsingin  
kulttuurikeskus) 

REETTA SARIOLA (Helsingin kulttuuri- 
keskus)

SATU SILVANTO (CUPORE) 

ESA STORHAMMAR (Jyväskylän  
yliopisto) 

TIMO TOHMO (Jyväskylän yliopisto) 

JOHANNA TUUKKANEN (ANTI  
– Contemporary Art Festival/Jyväskylän 
yliopisto) 

PEKKA VARTIAINEN (Humanistinen  
ammattikorkeakoulu)

MARJAANA VIRTANEN (Turun yliopisto)

SUSANNA VÄLIMÄKI (Turun yliopisto)

KIRJOITTAJAT
Kirjan julkaisee Kulttuuripoliittisen  

tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 
joulukuussa 2016. Hanketta ovat  

tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Helsingin kaupungin tietokeskus  

sekä Ticketmaster Suomi. 

Artikkelikokoelman toimittaja  
SATU SILVANTO (CUPORE) on aiemmin 

vastannut mm. Festivaalien Helsinki  
-kirjahankkeesta sekä osallistunut  

European Festival Research Projectiin.

Ennakkotilaukset  
31.10.2016 mennessä  

osoitteeseen info@cupore.fi  
(viestikenttään tilaajan yhteystiedot  

sekä tilattavien kappaleiden  
lukumäärä). 

Ennakkotilaushinta: 32 euroa

Lisätietoja kirjan toimittajalta:  
satu.silvanto@cupore.fi,  

puh. 050 452 0414.


