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Vuosi 2021 oli festivaali- ja koko kulttuurialan näkökulmasta vaikea ja
epävarma. Huoli toimeentulosta ja töiden jatkumisesta on ollut osa erit-
täin monen ammattilaisen arkea koko pitkän pandemian ajan.

Synkistä pilvistä huolimatta kulttuurialan vuotta kuvaa myös vahva
taistelutahto. Ala puolusti omia oikeuksiaan pitkin vuotta huipentaen
voimannäyttönsä syksyn mielenilmaukseen eduskuntatalon edessä. Sa-
noma oli selkeä. Kulttuuriala on kaivannut päättäjiltä monen muun asian
lisäksi erityisesti parempaa kulttuurialan huomioimista pandemian kes-
kellä ja mahdollisuutta järjestää tapahtumia terveysturvallisella tavalla.

Koronapandemian rajoitustoimet osuivat festivaali- ja kulttuurisektoriin
rajusti niin keväällä kuin loppusyksystäkin. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö (OKM) oli hereillä koko vuoden ajan ja pystyi nopealla aikataululla
takaamaan riittävästi koronatukia taide- ja kulttuurifestivaaleille. Tämän
ansiosta yksikään festivaali ei koronan vuoksi ajautunut konkurssiin tai
joutunut lopettamaan toimintaansa. Myös työ- ja elinkeinoministeriön
lanseeraama tapahtumatakuu oli festivaalien turvana. 

Kevään tilanne osoitti kuitenkin, että koronatukitoimet eivät ole tavoit-
taneet kaikkia kulttuurialalla toimijoita, vaikka moni apua saikin ensim-
mäisten epidemia-aaltojen aikana. 

Keväällä 2021 luotiin uusia tukielementtejä freelancereille. Lisäksi OKM
perusti kulttuurin jälleenrakennusta pohtivan työryhmän, jossa kulttuu-
rin toimiala oli vahvasti edustettuna. Syksyllä hallitus turvasi alun perin
sovitut Veikkauksen tuloutusten vähenemät kaikille edunsaajille – myös
kulttuurille.

Näistä toimista huolimatta vuoden vaihde 2021–2022 osoitti jälleen
kerran, että tukitoimia pitäisi saada liikkeelle nopeammin. Siksi kannatan
lämpimästi hallituksen ehdotusta kulttuurialalle suunnatun tukijärjestel-
män selvittämistä, jotta jatkossa mahdollisten sulkutoimien kohdalla
kulttuurin alaa kyettäisiin tukemaan huomattavasti nopeammin.

Akuuttien toimien rinnalla on syytä katsoa myös tulevaisuuteen. Alan
rahoitus on turvattava epävarmoista ajoista huolimatta, ja tämä vaatii
koko kulttuurialalta aktiivista vaikuttamistyötä. Toivomme kaikki, että
vuosi 2022 tuo parempia tuulia festivaalien järjestämisen ja kulttuuri-
elämysten tarjoamisen mahdollistamiseksi. 

Kulttuurilla on valtava merkitys kansalaisten terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. Kaipaamme kipeästi kohtaamisia ja elämyksiä, jotka myös tukevat
yhteisöllisyyden vahvistamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän
tarpeeseen festivaali- ja kulttuuriala pystyy vastaamaan.

Eveliina Heinäluoma

 

PUHEENJOHTAJAN
KATSAUS
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Toive ja oletus oli, että vuoden 2021 vuosikertomuksen olisi voinut aloit-
taa sanomalla, että pandemia taitettiin ja paluu normaaliin alkoi. Näin ei
kuitenkaan tapahtunut. Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen pande-
miavuosi, vaikka ei aivan niin surullinen kuin 2020.

Finland Festivals ry oli edelleen koko vuoden kriisiasennossa. FF:n tehtä-
vä oli puolustaa taide- ja kulttuurifestivaaleja, osallistua ministeriöiden
kriisikokouksiin, hoitaa edunvalvontaa yhdessä muiden kulttuurijärjestö-
jen kanssa, viestiä lähes reaaliaikaisesti uusista käänteistä festivaalien
johtajille, informoida uusista määräyksistä, suosituksista ja alati vaihtu-
vista tulevaisuusskenaarioista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli edelleen vahvasti ja energisesti muka-
na tekemässä uusia pelastuspaketteja festivaalien ja muiden toimijoiden
tarpeisiin. Yksikään festivaali ei ajautunut konkurssiin tai joutunut lopet-
tamaan toimintaansa epidemian takia. Positiivista oli myös se, että yli
puolet FF:n jäsenistä pystyi järjestämään tapahtumansa, tosin supistetul-
la ohjelmalla ja rajoitetulla yleisökapasiteetilla. Vain 14 festivaalia jou-
duttiin kokonaan perumaan, mutta niistäkin suurin osa järjesti erilaista
striimattua ohjelmaa.

Lukuisille freelance-toimijoille, alihankkijoille ja muille festivaalialan
mahdollistajille vuosi oli paljon karumpi. Tapahtuneet vahingot leimaavat
vielä vuosia myös festivaalien toimintaa, sillä moni alihankkija on lopet-
tanut toimintansa ja monet freelancerit vaihtaneet alaa.

Mutta jotain hyvääkin: taidemaailma on pandemian aikana niin kansalli-
sesti kuin kansainvälisestikin verkottunut aiempaa huomattavasti pa-
remmin, ja tästä saattaa tulla pysyvä ilmiö. Kokemuksia on jaettu kilpaili-
joiden kesken, empatiasta ja solidaarisuudesta on tullut aito arvo ja mo-
raalista puhutaan aivan eri sävyyn kuin ennen. 

Vahva opetus on sekin, että taide ei enää koronan jälkeen voi eristäytyä
muusta yhteiskunnasta. Kaikkia länsimaita yhä rajummin vaivaavat mie-
lenterveysongelmat ovat myös taidemaailman ongelmia. Taiteen on olta-
va määrätietoisesti mukana taistelussa disinformaatiota vastaan. Taide-
maailma ei voi enää teeskennellä, että ilmastokriisi ei koske sitä. Taide-
maailma ei ole politiikasta erillään oleva saareke. Taide on aina osa poli-
tiikkaa ja koko yhteiskuntaa, ja sen on oltava valmis kantamaan asemas-
taan seuraavat vastuut.

Vahvin opetus on se, että saavutettavuus on olennainen arvo ja tavoite
kaikessa taiteellisessa toiminnassa. Saavutettavuuden eteen on tehtävä
valtavasti työtä. Korona on lisännyt rajusti ihmisten epätasa-arvoa ja
kohdellut erityisen julmasti niitä, joilla jo muutenkin oli vaikeuksia selviy-
tyä. Tähän todellisuuteen on myös festivaalialan vastattava.

Kai Amberla

TOIMINNANJOHTAJAN
KATSAUS
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YLEISTÄ
Finland Festivals toimii korkeatasoisten, ammattimaisesti järjestet-
tyjen festivaalien vahvana vaikuttajana sekä promootio- ja tiedotus-
organisaationa kulttuurin ja matkailun edistämiseksi, ja tuottaa aitoa
lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen. 

FF tukee festivaalien toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa aktiivisesti
alaa koskevaan lainsäädäntöön. FF tekee tunnetuksi festivaalejaan
Suomessa ja ulkomailla. FF kehittää festivaalien ammattitaitoa järjes-
tämällä koulutusta, neuvontaa, verkostoitumistapahtumia ja ideointi-
tilaisuuksia. 

Finland Festivalsin päätehtävät ovat:
-      edunvalvonta 
-      kansainvälistyminen 
-      kulttuurimatkailun edistäminen
-      osaaminen.

Vuosi 2021 alkoi oletuksella, että kevään ja kesän aikana Covid-19-
pandemia olisi jo laantumassa ja että paluu normaaliin olisi täydessä
vauhdissa. Toisin kuitenkin kävi: pandemian uudet aallot tekivät fes-
tivaalien järjestämisen edelleen joko hankalaksi tai mahdottomaksi.
Lähes kaikki kevään festivaalit siirrettiin tai peruttiin, ja tilalle raken-
nettiin erilaisia striimeihin pohjautuvia korvaavia tapahtumia. Kesällä
tautitilanne helpottui, ja erityisesti heinäkuussa elettiin ”uuden nor-
maalin” aikaa, joka käytännössä tarkoitti suurimmalle osalle festivaa-
leja noin 50 prosentin täyttöasteella tehtyjä tapahtumia. Sitten iski
uusi aalto, joka johti jälleen peruutuksiin elokuusta alkaen.

Myös FF:n osalta aina vain jatkuva koronakriisi tarkoitti sitä, vuoden
2020 tavoin myös 2021 oli poikkeusvuosi, jonka aikana sopeuduttiin
koko ajan muuttuviin olosuhteisiin. Toimintasuunnitelmaa voitiin to-
teuttaa vain osittain, ja tärkeimmäksi tehtäväksi nousi jälleen festi-
vaalialan aktiivinen edunvalvonta. Pandemian vuoksi pitkittynyt FF:n
strategiaprosessi eteni sekin vain hiukan, sillä loppusyksystä
pystyttiin järjestämään sentään yksi hallituksen strategiailtapäivä.
Prosessi siirtyi jälleen seuraavalle vuodelle.

Finland Festivalsin nykyisessä strategiassa korostuu asiakaslähtöi-
syys. FF:llä on kolmentyyppisiä asiakkaita: 
-  FF:n tärkeimmät asiakkaat ovat jäsenfestivaalit.
-  Asiakkaita ovat myös eri ministeriöt, matkailuelinkeino, media, op-
pilaitokset ja muut yhteistyökumppanit.
-  Asiakkaita ovat myös sähköisen palvelun, esitetuotannon ja messu-
jen kautta festivaali yleisö.

0 5

Kuva Maailma kylässä -festivaali: 
Tanja Ryhänen



Finland Festivals tarjosi vuonna 2021 jäsenilleen monenlaisia etuja,
mutta kriisivuonna olennaisinta oli jatkuva yhteydenpito eri ministe-
riöihin ja viranomaisiin sekä uusimpien koronakriisiin liittyvien käy-
tännön asioiden tiedottaminen FF:n jäsenille.

Sen lisäksi FF:n keskeiset jäsenpalvelut poikkeusvuonna olivat:
-      laaja edunvalvonta eri ministeriöissä
-      laaja matkailuasioita koskeva edunvalvonta yhdessä matkailu-
elinkeinon kanssa
-      kiinteä yhteistyö muiden kulttuurijärjestöjen kanssa
-      konsultaatio jäsenfestivaaleille kuntapäättäjien tapaamisissa
-      aktiivinen festivaalien sisäinen verkosto
-      jäsenfestivaalien promootio ja tiedotus FF:n verkkosivuilla kah-
deksalla kielellä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa, ranska, japani,
kiina)
-      mukanaolo vuosittaisessa kolmella kielellä (suomi, englanti, venä-
jä) julkaista vassa FF-esitteessä, jolla on laaja jakelu Suomessa ja eri
puolilla maailmaa
-      mukanaolo FF:n 1-2 kertaa kuukaudessa ilmestyvässä sähköises-
sä uutiskirjeessä
-      mukanaolo FF:n keräämissä käynti- ja taloustilastoissa
-      kattava mediaseuranta kaikille jäsenfestivaaleille Meltwater
News -palvelun kautta
-      oikeus osallistua kaikkeen FF:n järjestämään koulutukseen (Festi-
vaalipäivät-konferenssi kerran vuodessa, erilaiset muut seminaarit ja
webinaarit, koulutuskokonaisuudet yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen kanssa)
-      jäsenfestivaalien promootio strategian mukaisissa kohdemaissa
(Venäjä, muut lähialueet, Saksa, Japani, Kiina).

0 6



JÄSENISTÖ 2021
Virallisia jäseniä oli yhteensä 79 ja festivaalinimikkeitä 86. Uudeksi
jäseneksi valittiin Nurmeksen Kesämusiikki. 

- Helsinki-viikon säätiö: Helsingin juhlaviikot, Lux Helsinki
- Jyväskylän Festivaalit ry: Jyväskylän Kesä
- Fingo ry: Maailma kylässä -festivaali, Helsinki 
- Kotkan kaupunki / Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Kotkan Meri-
päivät
- Oriveden Suvi ry: Oriveden Suvi
- Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry: Oulun juhlaviikot
- Oulun musiikkijuhlasäätiö: Oulun Musiikkijuhlat
- Sata-Häme Soi ry: Sata-Häme Soi, Ikaalinen
- Talviharmonikka ry: Kokkolan Talviharmonikka
- Työväen Musiikkitapahtuma ry: Työväen Musiikkitapahtuma, Val-
keakoski

M O N I T A I D E F E S T I V A A L I T

0 7

Kuva Kuopio Tanssii ja Soi: 
Charalambos Akriviadis

- BRQ Vantaa ry: BRQ Vantaa Festival
- Crusell-Seura ry: Crusell-viikko, Uusikaupunki
- Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry: PianoEspoo
- Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel rf / Kemiönsaaren Musiik-
kijuhlayhdistys ry: Kemiönsaaren Musiikkijuhlat 
- Helsinki Chamber ry: Helsinki Chamber Music Festival
- Hetan Musiikkijuhlat ry: Hetan Musiikkipäivät 
- Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry: Iitin musiikkijuhlat
- Joroisten Musiikkiyhdistys ry: Joroisten Musiikkipäivät 
- Järvenpään Sibelius-seura ry: Meidän Festivaali, Järvenpää/Tuusula
- Pro Avanti! ry: Avantin Suvisoitto, Porvoo
- Kaakon Kamarimusiikki ry: Kaakon Kamarimusiikki, Virolahti 
- Kangasniemen musiikinystävät ry: Kangasniemen Musiikkiviikot
- Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry: Kauniaisten musiikkijuhlat 
- Kuhmon Musiikkiyhdistys ry: Kuhmon Kamarimusiikki 
- Lahden Kansainvälinen Urkuviikko ry: Lahden Kansainvälinen Ur-
kuviikko
- Lahden kaupunginorkesteri: Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali 
- Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry: Lieksan Vaskiviikko 
- Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry: Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat
- Loviisan Laulu ry: Loviisan Sibeliuspäivät
- Meri ja musiikki ry: Meri ja musiikki, Inkoo
- Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry: Mikkelin Musiikki-
juhlat

K L A S S I N E N  M U S I I K K I



- Musiikkia! Ruovesi ry: Musiikkia! Ruovesi
- Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry: Mäntän Musiikkijuhlat
- Naantalin musiikkijuhlasäätiö: Naantalin Musiikkijuhlat
- Nurmeksen kesäakatemian kannatusyhdistys ry: Nurmeksen Kesä-
musiikki
- Oulaisten kaupunki: Oulaisten Musiikkiviikot
- Pietarsaareen Sinfonietta: RUSK Kamarimusiikkia Pietarsaaressa 
- Rauman Konserttiyhdistys ry: Rauma Festivo
- Riihimäen Kesäkonsertit -yhdistys ry: Riihimäen Kesäkonsertit
- Sastamala Gregoriana ry: Sastamala Gregoriana
- Satasoittoyhdistys ry: Satasoitto, Harjavalta/Kokemäki
- Sysmän Suvisoiton Tuki ry: Sysmän Suvisoitto
- Turun musiikkijuhlasäätiö: Turun musiikkijuhlat
- Understödsföreningen för musikfestspelen Korsholm rf: Korshol-
man Musiikkijuhlat, Mustasaari/Vaasa
- Urkuyö ja Aaria ry: Urkuyö & Aaria -festivaali, Espoo
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- Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry: VocalEspoo-festivaali (2022)
- Ilmajoen Musiikkijuhlat ry: Ilmajoen Musiikkijuhlat
- Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry: Savonlinnan
Oopperajuhlat
- Tampereen kaupunki: Tampereen Sävel
- Vaasan kaupunki: Vaasan Kuorofestivaali

O O P P E R A  J A  K U O R O

- Helsinki-viikon säätiö: Musica nova Helsinki
- Tampereen kaupunki: Tampere Biennale (2022)
- Viitasaaren kesäakatemia ry: Musiikin aika, Viitasaari

N Y K Y M U S I I K K I

- Espoo Big Band ry: April Jazz Festivaali, Espoo 
- Intresseföreningn för jazzmusik i Dalsbruk rf: Baltic Jazz, Taalinteh-
das
- Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry: Puistoblues, Järvenpää
- Pori Jazz 66 ry: Pori Jazz
- Tampereen kaupunki: Tampere Jazz Happening
- Tornion kaupunki: Kalottjazz & Blues Festival, Tornio/Haaparanta
Jazz City Turku ry: Turku Jazz Festival

J A Z Z / B L U E S

- Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry: Eteläpohjalaiset
Spelit, Ilmajoki
- Haapaveden Folk ry: Haapavesi Folk Music Festival
- Musiikkiyhdistys pro Sommelo ry: Sommelo Musiikkijuhla, Kainuu /
Vienan Karjala
- Pro Kaustinen ry: Kaustinen Folk Music Festival

F O L K
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- Seurasaarisäätiö – Fölisöstiftelsen: Seurasaaren juhannusvalkeat,
Helsinki 
- Suomen Nuorisoseurat: Folklandia-risteily (Helsinki-Tallinna); Pis-
palan Sottiisi, Tampere (2022)

- Kuopio Tanssii ja Soi ry: Kuopio Tanssii ja Soi
- Pyhäsalmen Tanssi ry: Täydenkuun Tanssit – kansainvälinen tanssi-
festivaali, Pyhäjärvi
- Suomen Nuorisoseurat: Pispalan Sottiisin Tanssimania, Tampere
- Tanssiteatteri MD: Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali 

T A N S S I

- Kajaanin kaupunki: Kajaanin Runoviikko Sana ja Sävel
- Komiikkaa kansalle ry: Tomaatteja! Tomaatteja! stand up -festivaa-
lit, Tampere ja Hämeenlinna
- Sampo-nukketeatterifestivaali ry: SAMPO kansainvälinen nukke-
teatterifestivaali, Helsinki
- Teatteri Mukamas: Mukamas 2022 – Kansainvälinen Nukketeat-
terifestivaali, Tampere
- Tampereen Teatterikesä ry: Tampereen Teatterikesä

T E A T T E R I  J A  K I R J A L L I S U U S

- Hämeenlinnan kaupunki: Lasten taidefestivaali Hippalot, Hämeen-
linna 
- Lahden kaupunki: Lahden Lasten Talvikarnevaalit
- Lasten Laulukaupunki ry: Salo - Lasten Laulukaupunki
- Varkauden kaupunki: Vekara-Varkaus festivaaliviikko
- Työväen Näyttämöiden Liitto ry: KUULAS - Lasten Teatteritapahtu-
ma, Kouvola

L A S T E N  J A  N U O R T E N
F E S T I V A A L I T

- Mäntän kuvataiteen ystävät ry: Mäntän kuvataideviikot 
- Taidekeskus Salmela Oy: Taidekeskus Salmela, Mäntyharju

K U V A T A I D E

- Sodankylän Elokuvafestivaali ry: Sodankylän elokuvajuhlat
- Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry: Tampereen
elokuvajuhlat

E L O K U V A



EDUNVALVONTA
Finland Festivalsin tärkein tehtävä on tukea jäsenfestivaalien toimin-
taedellytyksiä. FF:n toiminnanjohtaja piti yllä säännöllistä vuoropu-
helua niiden tahojen kanssa, jotka säätelevät festivaalitoimintaa.
Näitä ovat erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö ja ulkoasiainministeriö, lisäksi pidettiin yhteyttä eduskun-
taan ja jonkin verran eri kuntien päättäviin elimiin.

Covid-19-pandemian eri vaiheet rytmittivät FF:n toimintaa, ja uusiin
tilanteisiin reagoitiin nopeasti. FF oli mukana lukuisissa virallisissa ja
epävirallisissa kokouksissa sekä keskusteluissa, joissa kriisiin etsittiin
ratkaisuja. Myös vuonna 2021 FF onnistui varmistamaan sen, että
riittävästi koronatukia oli tarjolla taide- ja kulttuurifestivaaleille ja
että yksikään festivaali ei koronan vuoksi joutunut lopettamaan toi-
mintaansa. Koronarajoitukset tekivät vuodesta poikkeuksellisen,
mutta festivaaleja pystyttiin kuitenkin järjestämään varsin menes-
tyksekkäästi:

- 49 festivaalia järjestettiin normaalina ajankohtana, mutta toteutus
noudatti vallitsevia koronarajoituksia (osa hybridinä, osa pienenne-
tyllä ohjelmalla tai yleisömäärillä).
- 18 festivaalia siirrettiin myöhempään ajankohtaan tai perutun fes-
tivaalin sijaan järjestettiin muuta ohjelmaa festivaalibrändin nimen
alla.
- 14 festivaalia peruttiin kokonaan, mutta näistäkin suurin osa järjesti
erilaista striimattua ohjelmaa.

Vaikka festivaaliala selviytyi vuodesta 2021 suhteellisen hyvin, epi-
demian vuoksi tehdyt rajoitukset ja sulut merkitsivät kuitenkin valta-
via ongelmia kulttuurielämän kokonaisuudelle. OKM:n koronatuet
pelastivat kyllä tehokkaasti instituutioiden, kuten taide- ja kulttuuri-
festivaalien, toimintaedellytykset, mutta poikkeusvuosi merkitsi
suurta ahdinkoa lukuisille freelance-taiteilijoille, muille alan toimi-
joille ja koko pitkälle alihankintaketjulle, joita ilman festivaaleja ja ko-
ko kulttuurielämää ei ole olemassa. Näitäkin toimijoita tukivat sekä
OKM että TEM, mutta tuet tulivat koko ajan myöhässä eivätkä aina
osuneet sinne, missä tarve oli suurin. Tapahtuneet vahingot leimaa-
vat vielä vuosia myös festivaalien toimintaa, sillä moni alihankkija on
lopettanut toimintansa ja monet freelancerit vaihtaneet alaa.

FF:n keskeiset yhteistyökumppanit edunvalvonnassa olivat opetus-
ja kulttuuriministeriö (OKM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä
eduskunta, joiden kautta FF sai kutsuja osallistua erilaisiin kuulemis-
tilaisuuksiin sekä lausuntopyyntöjä eri lakialoitteiden suhteen. Myös
yhteistyö muiden kulttuurijärjestöjen kanssa oli erittäin tiivistä koko
vuoden ajan, ja erityisesti Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta
ry:n kautta koko alan yhteinen ääni saatiin kuuluviin.
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Kuva Baltic Jazz: 
Aleks Talve 



OKM oli edelleen vahva kulttuuripoliittinen koronatoimija, mutta
myös TEM;n rooli oli merkittävä. FF:n toiminnanjohtaja osallistui
muun muassa seuraaviin prosesseihin ja etäkokouksiin:

- FF oli  mukana OKM:n koordinoimassa ”turvallisen tapahtuman”
työryhmässä, jonka tehtävä oli laatia perusperiaatteet tapahtumien
järjestämiselle epidemian eri vaiheessa. Kirjavan ryhmän (mukana
niin urheilun kuin kulttuurin edunvalvojia sekä myös sosiaali- ja ter-
veysministeriö (STM), Terveyden ja hyvnvoinninlaitos THL, Poliisi-
hallitus ja aluehallintovirastot) työ julkistettiin 23.3.2021 ja ideana
oli, että sen kautta tapahtumia saadaan avattua kevän ja kesän aika-
na.
- OKM valmisteli jälleen kaksi uutta pakettia kulttuurialan korona-
tappioiden kattamiseen. 
- TEM:n osalta tärkein lobbauskohde oli ”tapahtumatakuu”, jonka
kautta saatiin mekanismi, jonka avulla yli 150 000 euron arvonlisä-
verollista toimintaa harjoittavat tapahtumat pääsivät takuun piiriin ja
saivat kompensaatiota peruuntumisista.

Lisäksi FF oli mukana muun muassa näissä prosesseissa:
- Hallituksen esitysluonnos laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta
muuttamisesta -kuulemistilaisuus järjestettiin 27.4.2021.
- Tiedotus- ja keskustelutilaisuus vuoden 2021 toisen lisätalousar-
vion määrärahojen kohdentamisesta järjestettiin 3.5.2021.
- Eduskunnan talousvaliokunnan epävirallinen etäkokous järjestet-
tiin 11.5.2021.
- Eduskunnan työ- ja elinkeinojaoston epävirallinen etäkokous järjes-
tettiin 12.5.2021.
- Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen järjesti pyöreän pöydän
keskustelun 22.6.2021.
- OKM, STM ja THL järjesti 6.9.2021 riskiarviomallin esittelyn tapah-
tuma-alalle.
- Tartuntatautilain muutokseen liittyvän kuulemistilaisuus järjestet-
tiin 10.9.2021.
- Kulttuurin jälleenrakennustyö –tulevaisuusseminaari (järjestäjinä
Kulta ry ja Taideyliopisto) järjestettiin 29.9.2021.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen järjesti lisäksi 12.10.2021 tilaisuu-
den kulttuurijärjestöjen johtajille ja kertoi synkkiä lukuja leikkauksis-
ta. Festivaaleihin leikkaus ei kuitenkaan osunut, samoin vos-laitokset
pääsivät nollaleikkausten kerhoon. Heti tilaisuuden jälkeen synty-
neen poliittisen paineen vuoksi kaikki leikkaukset kuitenkin peruttiin,
ja määrärahat luvattiin pitää vuonna 2022 edellisvuoden tasolla.

Eveliina Heinäluoma ja Kai Amberla tapasivat tiede- ja kulttuurimi-
nisteri Antti Kurvisen 17.8.2021. Noin tunnin pituisessa tapaamises-
sa keskusteltiin laajasta asiakokonaisuudesta, ja olennaisia asioita
olivat festivaalitukien tulevaisuus sellaisessa mallissa, jossa tuet otet-
taisiin veikkausvoittovarojen sijaan suoraan valtion budjetista.

FF:n jäsenfestivaaleille järjestettiin etänä kaikkiaan kahdeksan pien-
ryhmäkeskustelua, joissa käytiin läpi koronatilannetta, tukimahdolli-
suuksia sekä ennusteita siitä, missä olosuhteissa kesän festivaaleja
voitaisiin järjestää.

Koronan vuoksi pitkittynyt eduskunnan oman festivaalikerhon pe-
rustaminen saatiin viimein syksyllä aikaiseksi, ja alkuvaiheessa mu-
kaan ilmoittautui kymmenkunta kansanedustajaa eri puolueista. Ker-
hon puheenjohtajana toimii FF:n puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.
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Festivaalien aseman ja merkityksen nostaminen matkailuelinkeinon
silmissä oli koronakriisistä huolimatta edelleen FF:n asialistalla. FF oli
aktiivisesti mukana Visit Finlandin webinaareissa ja erityisesti
Culture Finland hankkeen toiminnoissa. Tavoitteena on, että viimeis-
tään vuonna 2022 festivaalimatkailuun voidaan jälleen panostaa
kunnolla.

Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa tehtiin edelleen yhteistyötä
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. FF:n toiminnan-
johtaja oli MaRan perustaman festivaalityöryhmän jäsen. Ryhmä piti
vuoden 2021 aikana kolme kokousta, joissa koronakriisi vei kaiken
huomion. Uuden Tapahtumateollisuus ry:n kanssa oltiin tiiviissä dia-
logissa.
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KANSAINVÄLISTYMINEN
FF:n strategian mukaiset tavoitteet kansainvälistymisessä ovat:
-      globaali näkökulma festivaalialaan
-      kansainvälisen osaamisen kasvattaminen
-      parhaiden kansainvälisten käytäntöjen välittäminen
-      trendien ennakointi ja jakaminen
-      umpioitumisen välttäminen
-      Suomen festivaalimaineen kasvattaminen
-      yleisörakenteen muutoksiin varautuminen.

Finland Festivals on Nordic Baltic Festival Platformin, European
Festivals Associationin (EFA) ja International Society for the
Performing Artsin (ISPA) jäsen. FF:n toiminnanjohtaja oli ISPA:n hal-
lituksen jäsen (Board of Directors) ja lisäksi ohjelmatoimikunnan
(Program Committee) jäsen.

Kansainvälistä yhteistyötä hoidettiin alkuvuonna säännöllisten etä-
kokousten kautta, mutta syksyllä koronaepidemia veti hiukan henkeä
ja myös muutamiin fyysisiin kokouksiin pystyttiin osallistumaan.

European Festivals Association (EFA) järjesti yhdessä Italiafestival-
yhdistyksen kanssa ensimmäisen ”oikean” konferenssin pandemian
jälkeen Pordenonessa ja Cividale del Friulissa 2.-5.9.2021. FF:n toi-
minnanjohtaja oli kutsuttu mukaan puhujaksi yhteen paneelikes-
kusteluun, jossa pääaiheena festivaalien, kaupunkien ja matkailu-
ammattilaisten yhteistyö. Mukana oli kollegoja isäntämaan lisäksi
Ranskasta, Belgiasta, Irlannista, Sloveniasta, Unkarista, Maltalta ja
Serbiasta. Lisäksi EFFE-projektin (Europe for Festivals, Festivals for
Europe) osalta pidettiin suljettu kokous, jossa asialistalla erityisesti
EFA/EFFE-projekti ”EFFE SEAL for Festival Cities and Regions”.

FF osallistui ensämmäistä kertaa Berlin Conference 2021 "Europe
Bottom-Up" (A Soul for Europe) -tilaisuuteen Berliinissä
7.-10.11.2021. Tapahtuma kokoaa useita eurooppalaisia poliitikkoja
ja muita vaikuttajia keskustelemaan kulttuurin roolista EU:n toimin-
nassa ja eurooppalaisen identiteetin rakentumisessa.

EFA pystyi myös järjestämään fyysisen vuosikonferenssin Irlannin
Galwayssa 21.-24.11.2021. FF:n toiminnanjohtaja oli paikalla ja tuli
valituksi EFA:n hallitukseen vuosiksi 2022-24.
 
FF osallistui myös Tallinn Music Week -tapahtumaan
30.9.-3.10.2021. 

Lisäksi vanha yhteistyö jatkui Hongkongin taidemaailman kanssa,
tosin korona-ajalle tyypillisesti siinä muodossa, että IATC Hong Kong
(International Theatre Critics Association) pyysi FF:n toiminnan-
johtajaa  toimimaan ”critique of the month” -kirjoitussarjassa huhti-
kuussa.
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Kuva Sodankylän elokuvajuhlat: 
Antti Yrjönen



KULTTUURIMATKAILUN
EDISTÄMINEN

FF:n strategian matkailulliset tavoitteet ovat:
-      festivaali- ja kulttuurituristien määrän kasvu
-      Suomen kulttuurimaineen vahvistaminen
-      Visit Finlandin kulttuurivoiman nostaminen
-      festivaalien ja matkailuelinkeinon yhteistyön tiivistäminen.

Finland Festivalsin promootiotoimenpiteet tähtäävät strategian mu-
kaisesti koko festivaaliketjun tunnetuksi tekemiseen. Kohteena on
ennen kaikkea matkailuelinkeinon ja median huomio. Promootiossa
korostuu markkinointitapahtumiin osallistuminen, verkostojen ra-
kentaminen ja sähköinen markkinointi, jonka avulla palvellaan myös
festivaaliyleisöä. 

Koronakriisi sotki käytännössä kaiken normaalin toiminnan matkai-
lualalla, ja samalla FF:n toimenpiteet supistuivat minimiin. Helsingin
Matkamessut siirrettiin ensin tammikuulta toukokuulle ja peruttiin
sitten kokonaan. FF kuitenkin kutsuttiin esittelemään kesän 2022
tarjontaa Visit Finlandin globaaliin verkostotapahtumaan 
16.11.2021. Paikalla oli noin 50 suomalaista myyjää ja verkon toisella
puolella joitakin satoja matkailualan ammattilaisia etsimässä uusia
matkailukohteita asiakkailleen.

Verkkosivuja päivitettiin entiseen malliin myös koronaepidemiasta
aiheutuneiden muutosten osalta, ja Venäjällä toimivaan Vkontakte-
sivustoon ladattiin edelleen 1-3 postausta viikossa.

FF:n verkkosivujen lisäksi Finland Festivalsin Facebook-sivut,
Twitter-tili ja Instagram-sivu olivat käytössä koko koronavuoden
2021. Twitteriin syötettiin linkit kaikkiin FF:n jäsenfestivaalien jul-
kaisemiin festivaaliuutisiin ja sen tilaajiksi on houkuteltu erityisesti
median edustajia. Seuraajia oli vuoden lopussa 1701 (vuoden 2020
lopussa seuraajia oli 1671). FF:n Facebook-sivun profiiliksi on muo-
dostunut yleinen festivaaliasioita esittelevä palsta, jossa esitellään
muun muassa FF:n omia ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
projekteja. Sivuilla oli seuraajia vuoden lopussa 2180 (vuoden 2020
lopussa seuraajia oli 2083) ja postauksilla tavoitettiin 9322 kontak-
tia. FF:n Instagram-tilillä, jossa jaetaan festivaalien omia, ajankohtai-
sia kuvia, seuraajia oli vuoden lopulla 1580 (1378).
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Kuva Lux Helsinki: 
Petri Anttila
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Keskeinen promootioalusta oli edelleen FF:n kahdeksankieliset verk-
kosivut. Sivusto uusittiin kokonaisuudessaan, ja uudet sivut julkistet-
tiin lokakuussa 2021. Sivujen idea on antaa kansainväliselle matkailu-
alalle selkeä ja konkreettinen ”ikkuna”, josta festivaalialan laajuus ja
tarjonta käy helposti ilmi kahdeksalla kielellä.

Koska iso osa festivaaleista peruttiin, myös kävijämäärät verkkosi-
vuilla pienenivät edelleen. Vuonna 2021 sivuvierailuja oli yhteensä
80 048 (vuonna 2020 vierailuja oli 112 406 ja vuonna 2019 ennätyk-
selliset 213 927 vierailua). Tarkemmat tilastotiedot verkkosivujen
kävijöistä löytyvät tämän vuosikertomuksen liitteestä 2, sivulta 38.

S Ä H K Ö I N E N  P R O M O O T I O

Vuoden 2021 FF-festivaaleista tuotettiin pieneksi kartaksi avautuva
kevyt esite. Graafinen suunnittelu tehtiin Hahmo Design  toimistos-
sa. Esitteestä tehtiin kolme kieliversiota ja painosmäärät pienenivät
suunnitellusti: suomi 16 000 kpl (vuonna 2020 painosmäärä oli 
16000), englanti 12 000 kpl (12 000), venäjä 6 000 kpl (6 000).
Esitettä jaettiin etukäteistilausten perusteella matkailutoimistoihin,
kulttuuri- ja monitoimitaloihin, matkatoimistoihin, suurlähetystöihin,
Suomi-instituutteihin, lipunmyyntipisteisiin, hotelleihin, kirjastoihin,
yrityksille, festivaaleille sekä yksittäispostituksena toimittajille, kult-
tuurialalla työskenteleville ja yksityishenkilöille.
 
Koronan vuoksi peruuntuneiden festivaalien osalta esite jakoi lähin-
nä vain surulista tietoa siitä, mitä vuoden aikana piti tapahtua…

V U O S I E S I T E
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Kuva Täydenkuun Tanssit - 
kansainvälinen tanssifestivaali: 
Mikko Mäntyniemi

VIESTINTÄ

Tiedotus on olennainen osa promootiota. Tiedotuksessa palvellaan
mediaa avoimuusperiaatteen mukaisesti. Tärkeitä välineitä ovat
verkkosivut, Twitter-tili, vuosiesite ja sähköinen uutiskirje. Sähköistä
uutiskirjettä lähetettiin 1-2 kertaa kuukaudessa noin 2500 tilaajalle,
ja jokaiselle jäsenfestivaalille tarjottiin vähintään yksi mainospaikka
vuodessa. Teknisenä alustana käytettiin MailChimp-palvelua.

T I E D O T U S

Normaalisti FF pitää yhteyksiä toimittajiin suorilla, luottamuksellisil-
la suhteilla. Koronavuonna mediahuomio kohdistui edelleen lähinnä
festivaalien peruutuksiin ja erilaisiin tukipaketteihin, mutta valitetta-
vasti vähemmän niihin tapahtumiin, jotka pystyttiin järjestämään.

K O T I M A A N  T I E D O T U S

Monikieliset verkkosivut tarjosivat perustan kaikelle tiedotukselle.
Niiltä löytyi kaikkien festivaalien perustiedot, karttahakupalvelu se-
kä linkitykset festivaalien omille sivuille. Lisäksi sivuilla vierailevat
henkilöt voivat helposti tehdä hakuja niin taidealakohtaisesti, ajan-
kohdan mukaan kuin myös sijainnin mukaan Suomen karttaa klikkaa-
mallakin.

U L K O M A A N  T I E D O T U S

Kaikki jäsenfestivaalit olivat mukana Finland Festivalsin kautta
Meltwater News -yhtiön sitaattipalvelussa. Järjestelmään syötettiin
FF-festivaalien nimet kuudella kielellä ja festivaalien toivomat muut
hakusanat. Palvelukonseptin mukaisesti jokaisena arkiaamuna FF sai
sähköisessä mediassa esiintyvistä festivaaliosumista kattavan rapor-
tin, jonka FF lähetti kaikille asianosaisille festivaaleille. Päivittäisten
osumien määrät ovat olleet keskimäärin 30–40 välillä ja ruuhkahuip-
puina yli 200 osumaa päivässä. Lisäksi tarjottiin jäsenfestivaaleille
mahdollisuutta saada halutusta aikavälistä tiivistelmä festivaalin saa-
masta kokonaismediahuomiosta.

M E L T W A T E R  N E W S  
- S I T A A T T I P A L V E L U



OSAAMINEN
FF:n strategian mukaiset tavoitteet osaamisen kehittämiseksi ovat:
-      osaava henkilöstö kaikilla jäsenfestivaaleilla
-      osaava henkilöstö Finland Festivalsilla
-      uusimmat hallinnolliset, viestinnälliset ja taiteelliset trendit tun-
netuiksi
-      yhteiskunnallisiin muutoksiin varautuminen
-      verkostoitumisen edistäminen
-      osaamisen aito jakaminen jäsenfestivaalien kesken; ”omien” osaa-
jien tiedon jakaminen.

FF järjesti 4.2.2021 Sosiaalinen media ja markkinointiviestintä -etä-
koulutuksen, kouluttajana Pink Eminence Oy:n Hanni Vakkilainen.
Linjoilla oli 93 ihmistä koko koulutuksen ajan.

Koronakriisin vuoksi FF:n kevätseminaari peruttiin kokonaan, mutta
Festivaalipäivät pystyttiin järjestämään fyysisenä tapahtumana
29.-30.11.2021 hotelli Clarionissa Helsingissä. Paikalla oli 61 edusta-
jaa 40 festivaalilta. Pääpuhujana oli Helsingin kaupungin kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Lisäksi järjestettiin
politiikkapaneeli, josta moderoi Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläi-
nen ja keskustelijoina olivat kansanedustajat Eveliina Heinäluoma
(SDP), Inka Hopsu (Vihr.) ja Mai Kivelä (Vas.). Muita aiheita olivat
reilun taiteen viestintäkampanja ja festivaalien ilmastovaikutukset.
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Kuva Nurmeksen Kesämusiikki: 
Erika Masalin

TIEDONKERUU JA
TUTKIMUS

Finland Festivals keräsi jälleen kattavat tilastotiedot kaikkien jäsen-
festivaalien käyntimääristä, tosin poikkeusvuoden ehdoilla. Koko-
naan peruuntuneiden tai suoratoistofestivaaleina toteutettujen ta-
pahtumien osalta kirjattiin käyntejä nolla. Lisäksi dokumentointiin
arvioita erilaisten suoratoisto-ohjelmien ja muiden verkossa toteu-
ettujen esitysten tavoittamista yleisömääristä. Tarkat käyntimäärä-
tilastot ovat tämän vuosikertomuksen liitteenä.
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Kuva Vekara-Varkaus festivaaliviikko: 
Elina Varonen

JÄSENYYDET JA
VERKOSTOT

Kaikissa jäsenyyksissä ja verkostoissa ohjenuorana oli lisäarvon tuot-
taminen Finland Festivalsin jäsenfestivaaleille. 

Finland Festivals on Nordic Baltic Festival Platformin, European
Festivals Associationin (EFA) ja International Society for the
Performing Artsin (ISPA) jäsen.

Tärkeitä ulkomaisia verkostoja olivat myös Suomen suurlähetystöt,
pääkonsulaatit ja Suomi-instituutit, joista monien kanssa oltiin sään-
nöllisessä kontaktissa.

Kotimaan keskeiset yhteistyökumppanit on mainittu toiminta-
suunnitelman eri kohdissa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä seuraavien
kulttuurijärjestöjen kanssa: Visit Finland, Kulttuuria kaikille -yhdis-
tys, Pirkanmaan Festivaalit – Pirfest, LiveFIN ry, Suomen Sinfonia-
orkesterit, Suomen Museoliitto, Suomen Teatterit, Teatterikeskus
sekä kaikki taiteen tiedotuskeskukset. Tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita olivat myös taiteen ja matkailun alan korkeakoulut ja
oppilaitokset.

VUODEN FESTIVAALI
Covid-19-pandemian vuoksi Vuoden festivaali jätettiin nimeämättä.

SISÄINEN TIEDOTUS
Sisäistä tiedotusta hoidettiin noin kerran kuussa ilmestyvän jäsen-
tiedotteen kautta. Se lähetettiin kaikille jäsenfestivaaleille yhdeksän
kertaa vuoden 2021 aikana. Lisäksi koronakriisin tiimoilta lähetettiin
festivaalien johtajille kaikkiaan 14 kappaletta TÄRKEÄ-otsikoitua
viestiä, joissa informoitiin ja ohjeistettiin kriisin uusimmista käänteis-
tä ja tukimalleista.



TALOUS
Finland Festivalsin talouden tulopuoli rakentui jäsenmaksuista,
valtionavustuksesta, projektikohtaisesta laskutuksesta ja yhteistyö-
kumppanien panoksesta. Vuonna 2021 käytössä oli neljä kategoriaa
festivaalien menobudjetteihin perustuen. Budjettitiedot kerättiin
vuodelta 2017 ja niiden mukaisesti festivaalit maksavat vuosina
2019-21 jäsenmaksua seuraavan logiikan mukaisesti:
- Kategoria 1: 1500 € (menobudjetti alle 100 000 €)
- Kategoria 2: 1750 € (menobudjetti 100 000 – alle 250 000 €)
- Kategoria 3: 2000 € (menobudjetti 250 000 – alle 600 000 €)
- Kategoria 4: 2250 € (menobudjetti yli 600 000 €)

Talous pysyi toimintavuoden aikana hyvin tasapainossa ja 3 948,55
euron ylijäämä kirjautui vuoden 2021 tulokseksi.

1 9

Kuva Kuhmon Kamarimusiikki: 
Stefan Bremer



Sääntömääräiset päätöksentekoelimet olivat FF:n sääntöjen mukaan
yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmiste-
levaksi elimeksi asetettiin työvaliokunta. 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin etäkokouksena 19.4.2021.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Väänänen KUULAS – Las-
ten Teatteritapahtuma -festivaalilta. Sääntömääräinen syyskokous
järjestettiin Festivaalipäivien yhteydessä 30.11.2021, puheen-
johtajana toimi Tiina Salonen Kotkan Meripäiviltä.

Hallituksen kokoonpano 2021 oli seuraava:

Puheenjohtaja:
Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja

Varapuheenjohtaja:
Sari Rusanen, Kuhmon Kamarimusiikki

Jäsenet:
Pia Alatorvinen, Oulun juhlaviikot
Liisa Ketomäki, Turun musiikkijuhlat
Teemu Laasanen, Mikkelin Musiikkijuhlat
Ari Lehtola, Sodankylän elokuvajuhlat
Tiina Nyrhinen, Mäntän kuvataideviikot
Jan Strandholm, Savonlinnan Oopperajuhlat
Kyösti Ylikulju, Jyväskylän Kesä
                                
Hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta.

Työvaliokuntaan kuuluivat Eveliina Heinäluoma, Sari Rusanen ja
Tiina Nyrhinen. 

PÄÄTÖKSENTEKO
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Kuva Rauma Festivo: 
Diego Casiraghi



LUOTTAMUSTOIMET
FF:n toiminnanjohtaja Kai Amberlalla oli seuraavia luottamustoimia
vuoden 2021 aikana:
- Culture Finland (kulttuurimatkailun katto-ohjelma) -hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtaja
- Culture Tourism for City Breakers -hankkeen ohjausryhmän vara-
puheenjohtaja
- EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kansallisen asiantuntijaryhmän jä-
sen (toimii opetushallituksen alaisuudessa)
- Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -raadin asiantuntijajäsen
- ISPA:n hallituksen jäsen
- ISPA:n ohjelmatoimikunnan jäsen
- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n festivaalityöryhmän jäsen
- Muusikkojen liiton tulevaisuustyöryhmän jäsen
- Nordic Baltic Festival Platformin ohjausryhmän jäsen
- Poikkeustila ja resilienssi -hankkeen ohjausryhmän jäsen
- Smart Event Managers -hankkeen ohjausryhmän jäsen

FF:n viestintä- ja järjestökoordinaattori Minna Syri suoritti Turun
yliopiston tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot (25 op) avoimes-
sa yliopistossa.
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Kuva Meidän Festivaali: 
Maarit Kytöharju

TOIMISTO
Finland Festivalsin toimistossa työskenteli kaksi vakinaista toimi-
henkilöä, toiminnanjohtaja Kai Amberla ja viestintä- ja järjestö-
koordinaattori Minna Syri. 

FF:n toimisto sijaitsi osoitteessa Eerikinkatu 3 B, 00100 Helsinki.
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Liite 2: www.festivals.fi-sivuston ja FF:n Vkontakte-sivuston verkkovierailujen tilastot 

 

Finland Festivalsin www.festivals.fi -sivuston verkkovierailujen kymmenen suurinta 

(sulkeissa vuoden 2020 Google Analyticsin lukema): 
 

Suomi 54 525  (78 105) 
Venäjä   3 197    (5 119) 
Saksa    3 191    (3 839) 
Kiina (sis. Hongkong)   2 947    (1 613) 
Ruotsi    2 235    (2 709) 

Indonesia   1 686         (84) 

USA    1 481     (2 168) 
Ranska    1 180     (1 568) 
Japani   1 017    (2 814) 
Iso-Britannia     716    (1 400) 

 
Google Analyticsin mukaan 62,01 % sivujen käyttäjistä oli naisia ja 37,99 % miehiä. 

Ikäryhmittäin jakauma oli seuraava:  
 

18-24-vuotiaat 09,01 % 
25-34-vuotiaat 19,78 % 
35-44-vuotiaat 13,28 % 
45-54-vuotiaat 13,97 % 

55-64-vuotiaat 19,12 % 
+65-vuotiaat  24,84 % 

 
 
FF:llä on myös oma profiilisivu Venäjän Vkontakte-sivustolla (Venäjän vastine 
Facebookille) osoitteessa vk.com/finlandfestivals. Sivuston päivitystä ja hallinnointia 

hoiti Pietarissa suomalainen Visit Suomi Oy. Yksilöityjä seuraajia sivustolla oli vuoden 

lopussa kappaletta 3 731 (vuonna 2020 luku oli 3 782). Sivustolle kirjoitettiin 1-3 
uutta viestiä joka viikko, ja ne tavoittivat vuoden aikana kaikkiaan 115 195 kontaktia 
(vuonna 2020 määrä oli 301 576). Postauksilla tavoitettiin seuraavia alueita: Pietari 
59,98 %, Petroskoi 8,67 %, Moskova 4,74 %, Viipuri 2,07 %, Helsinki ja muu Suomi 
5,94 % ja muut alueet 18,60 %. Seuraajista naisia oli 71 %, miehiä 29 %. 87 % 
kävijäistä oli yli 30-vuotiaita ja suurin ryhmä oli yli 45-vuotiaat.  

 




