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      26.3.2008 
 
 
PoKo ry:n hallitus 
 
 
 
 
HANKESUUNNITELMA 
 
Tausta Musiikkia! Ruovesi ry perustettiin uuden kamarimusiikkitapahtuman tausta-

organisaatioksi keväällä 2007. Musiikkitapahtuman taiteellisena johtajana toimii 
Okko Kamu ja toiminnanjohtajana huilisti Anna Aminoff. Yhdistyksen 
hallitukseen kuuluvat toiminnanjohtajan lisäksi Pekkalan kartanon isäntäväki 
Anne ja Marcus Hackman. 
 

 Kesällä 2007 järjestettiin neljän konsertin sarja, joka sai erittäin myönteisen 
vastaanoton yleisöltä. Edustava ja korkeatasoinen otos suomalaisia huippu-
muusikoita sai salit täyttymään. 
 

Hanke Viime kesän konserttisarja oli eräänlainen kokeilu, jolla halusimme nähdä, onko 
tämänlaiselle tapahtumalle tilausta. Hyvän vastaanoton innoittamina on ensi 
kesänä tarkoitus pitää viisi konserttia juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 
torstaista 26.6. sunnuntaihin 29.6.2008. Konserttipaikkoina ovat Ruoveden ja 
Muroleen kirkot sekä Pekkalan kartanon tallirakennus. 

 
Ohjelman runko on valmis joskin sen sisältöä hienosäädetään vielä. Mukaan ovat 
lupautuneet Okko Kamun ja Anna Aminoffin lisäksi mm. kamariorkesteri 
Virtuosi di Kuhmo, huikeaa kansainvälistä uraa tekevä bassobaritoni Juha 
Uusitalo, kapellimestari-viulisti John Storgårds, pianotaiteilija Eero Heinonen, 
harmonikkataiteilija Mika Väyrynen, kitarataiteilija Ismo Eskelinen ja cembalisti 
Elina Mustonen. Vuoden 2008 koko ohjelma artisteineen seuraa liitteenä. 
 
Leader-hankkeemme on tämän tapahtuman markkinointi siltä osin, kun se 
toteutaan hankkeen vireillepanon jälkeen. Hankkeen toteutusaika on 1.4.-
31.12.2008. 
 

Hakemus Leader-hankkeen kustannusarvio on 11.185 euroa. Haemme PoKo ry:ltä tukea 
80 % eli 8.948 euroa. Yksityinen rahoitus, 20 % eli 2.237 euroa, hankkeelle 
osoitetaan yksityisiltä tukijoilta saatavista varoista. 

 
Markkinointikustannukset jakautuvat seuraavasti:  
 

Markkinointi ja mainonta 14 670 11 185
Mainos- ja ilmoituskulut 6 720 6 280
Materiaalin suunnittelu 1 500 1 500
Materiaalin painatus 1 700 1 655
Internet-sivut 1 500 0
Nettisivujen käännökset 1 300 1 300
Ohjelmateksit 450 450
PR-tilaisuudet 1 500 0

Kok.kustannukset PoKo hakemus
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Perustelut Musiikkijuhla rikastuttaa ja monipuolistaa Ruoveden, lähikuntien ja koko 
Pirkanmaan kulttuuritarjontaa, sillä vastaava kamarimusiikkiin keskittyvä 
tapahtuma puuttuu alueelta. Musiikkia! Ruovesi on omiaan kohottamaan 
erityisesti Ruoveden kulttuuri-imagoa ja lisämään kunnan vetovoimaa. Kulttuuri-
tapahtumien on tutkitusti todettu kasvattavan kunnan matkailuvirtoja, elvyttävän 
elinkeinotoimintaa ja työllistävän paikallista väestöä. 

 
Ruoveden kamarimusiikkitapahtumalla ‘Musiikkia! Ruovesi’ on erinomaiset 
edellytykset näkyä kesäisen kulttuuripitäjän ulkopuolella. Keskitämmekin 
markkinointiponnistuksemme Pirkanmaalle. Tämä lisää myös Ruoveden 
tunnettuutta, sillä markkinoihan tapahtumamme jo nimellään Ruoveden kuntaa. 
Vaikka tapahtumamme on pieni, uskomme, että tukijamme saavat meihin 
investoimansa rahat tulevaisuudessa takaisin. 

 
 Olennaisen lisän tapahtumamme kiinnostavuuteen tekee se, että Pekkalan 

kartanon rikas ja kiinnostava kulttuuriympäristö on tapahtuman ajan yleisön 
saavutettavissa. Sen hyödyntäminen on keskeinen tekijä taiteellisessa 
suunnittelussamme. Pyrimme kulttuuriperintömme kehittämiseen ja sen 
tuomiseen laajemman yleisön tietoisuuteen ja tuottamaan sisällöltään rikasta 
kulttuuritarjontaa niin paikkakuntalaisille, matkailijoille kuin kesäasukkaillekin. 
Pekkalan kartanon omat kotisivut www.pekkalankartano.fi antavat lisää tietoa 
konserttipaikasta. 
 
Päämääränämme on tuottaa konserttisarja, jonka taiteellinen taso on korkea. 
Ohjelman suunnittelussa pyrimme luomaan kiinnostavia kokonaisuuksia, jotka 
monipuolisella tavalla antavat yleisölle mahdollisuuden kuulla sekä uutta että 
vanhaa. Tavoitteemme on tarjota korkeatasoista musisointia ilman elitististä 
leimaa sekä tilaisuuksia, joihin kuulijan on helppo tulla ja jossa myös uudet 
klassisen musiikin konserttikävijät saavat tuntea olonsa hyväksi. Tähän pyrimme 
sekä helposti lähestyttävällä oheisinformaatiolla sekä ohjelmistovalinnoilla. 
 
Olemme onnistuneet saamaan Ruovedelle konsertoimaan useita Suomen eturivin 
taiteijoita, jotka kiinnostavat sekä konserttiyleisöä että mediaa. Merkittävä asia, 
joka lisää tulevan kesän festivaalin uutisarvoa, on kahden teoksen kantaesitykset: 
Aulis Sallisen Mistral Music -huilukvintettosovitus ja Unto Monosen Täysikuu 
Artur Fuhrmanin jousisekstettosovituksena. Erityisesti Sallisen teoksen 
kantaesitys on huomattava musiikkitapaus koko Suomen mittakaavassa! 
 
Tämänvuotinen musiikkijuhla poikkeaa merkittävästi viime vuotisesta. 
Tapahtumamme on laajempi ja konsertteja järjestetään kolmessa Ruoveden 
kylässä: kirkonkylässä, Pekkalassa ja Muroleessa. Ohjelmassa nostetaan kaksi 
säveltäjää ylitse muiden: Franz Schubert ja Aulis Sallinen. Kiinnostavia yksityis-
kohtia on kahden huippukapellimestarin Okko Kamun ja John Storgårdsin 
yhteisesiintyminen viulisteina, kiireisen tähtibassobaritoni Juha Uusitalo lied-
esiintyminen ja kaksi kantaesitystä. Lisäksi on uutuutena lapsille suunnattu 
konsertti. 
 

Koko tapahtuman kustannukset ja rahoitus 
 
 Vuoden 2008 kokonaiskustannusarviomme on 64.150 euroa. Kustannuksista noin 

70% koostuu muusikoiden ja soittimien synnyttämistä menoista sekä 
teostomaksuista. Markkinointikustannukset ovat reilut 20% ja loput kustannukset 
koostuvat tilavuokrista, hallinto- ja järjestelymenoista. 
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 Rahoitus kertyy kolmesta lähteestä, joka karkeasti jaoteltuna muodostuu 1/3 
lipunmyyntituloista, 1/3 sponsoriyhteistyöstä ja 1/3 muusta rahoituksesta. Muu 
rahoitus sisältää mm. Ruoveden kunnan panostuksen. 

 
 Olemme laskeneet saavamme Pekkalan kartanon konsertit loppuunmyydyiksi ja 

kirkkokonserttien budjetoidut kuulijamäärät ovat kunnianhimoiset. Markkinointi 
on avainasemassa, jotta saavutamme tavoitteemme. Tavoitteen saavuttaminen on 
myös edellytys sille, että kamarimusiikkitapahtuman jatkuvuus turvataan. 
 

Toteutus ja aikataulu 
 
Ohjelma ja taiteilijat 
 
 Ohjelman suunnittelu on pitkäjännitteinen prosessi. Okko Kamu ja Anna Aminoff 

ovat jo viime syksystä lähtien kypsytelleet mahdollisia teoksia ja niiden esittäjiä. 
He ovat myös olleet yhteydessä useaan taiteilijaan syksyn ja talven aikana. Tämän 
työn tuloksena he ovat saaneet aikaan vaihtelevan ja kiintoisan ohjelman. Kaikki 
ohjelmissa mainitut taiteilijat ovat sitoutuneet esiintymään konserteissamme ja 
maalis-huhtikuun aikana teemme heidän kanssaan kirjalliset sopimukset. 

 
Käytännön järjestelyt 
 
 Kaikki konsertti-, harjoitus- ja majoitustilat on varattu tapahtuman ajalle. 

Ruokailujärjestelyistä ja väliaikatarjoilusta Pekkalassa on sovittu paikallisen 
catering-yrityksen kanssa. Muroleen kirkon väliaikatarjoilun hoitaa paikallinen 
kyläyhdistys. Ruoveden kirkon väliaikatarjoulusta on sovittu kirkon kappalaisen 
kanssa.  

  
Markkinointi Markkinointikeinomme sisältävät netti- ja sanomalehtimainonnan, esitteen, 

julisteen, käsiohjelman, käyntikortit ja pääsyliput. Näiden lisäksi pyrimme 
saamaan puffeja sanomalehtiin, paikallisradioon ja televisioon. Ohessa seuraa 
liitteenä mainossuunnitelma sekä painoon menevän materiaalin suunnittelu- ja 
painokustannusten erittely. 

 
 Vuoden 2008 konserttisarjan Internet-sivut avautuivat maaliskuussa 2008 

osoitteessa www.musiikkiaruovesi.fi. Ne sisältävät tiedot ensi kesän ohjelmasta, 
esiintyjistä ja konserttipaikoista, ja niiden kautta voi myös varata liput kesän 
konsertteihin. Nettisivut on tarkoitus myös kääntää englanniksi huhtikuussa. 
Olemme saaneet kolme tarjousta, joiden vertailtavuus on hankalaa eri hinnoittelu-
perusteiden takia. Koko nettisivuston kääntäminen maksaa noin 1.300 euroa. 

 
 Olemme mukana Pirkanmaan Festivaalit -tapahtumakalenterissa nettiosoitteessa 

www.pirfest.fi sekä heidän esitteessään. Esitettä painettiin sekä suomeksi että 
englanniksi yhteensä 18.000 kappaletta. Jakelu on koko Etelä- ja Keski-Suomi. 
 
Lehtimainonta alkoi maaliskuussa 2008 paikallislehdessä ja se laajenee huhti-
toukokuussa lähialueen lehtiin ja erikoislehtiin. Kesäkuussa mainonta painottuu 
kirkkokonsertteihin. 
 
A3-kokoista julistetta painetaan 200 kappaletta. Se jaetaan Ruovedellä koko 
keskustan alueella sekä kylien kauppoihin, kulttuurikohteisiin, nuorisotaloihin 
jne. Lisäksi se postitetaan Ruoveden naapurikuntien ja Tampereen 
kulttuurikohteisiin. Esitettä painetaan 1.000 kappaletta ja sen levitys on 
pääpiirteittäin sama kuin julisteenkin. 
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Jokaista konserttia varten monistetaan yksivärinen käsiohjelma (A5). Käsiohjelma 
sisältää konserttiohjelman lisäksi taiteilijoiden ansioluettelot ja esitettävien 
teosten ja niiden säveltäjien esittelyt. Käsiohjelmia tehdään neljä ja niiden 
sivumäärä vaihtelee 8-12 välillä. Teoksiin ja säveltäjiin perehtyneet esittäjät 
kirjoittavat teosten esittelytekstit, ja osittain ne tilataan musiikkiesseisteiltä.  Eri 
säveltäjiä on kymmenkunta ja teoksia 15-18. Tämän lisäksi lastenkonserttiin 
tehdään lapsille suunnattu ohjelmalehtinen. 
 
Lipunmyynti Pekkalan kartanon konsertteihin alkoi välittömästi nettisivujen 
avautumisen jälkeen maaliskuun puolessa välissä. Anne Hackman hoitaa 
Pekkalan kartanon konserttien lipunmyynnin. Kirkkokonserttien lipunmyynnistä 
on sovittu paikallisen kirjakaupan kanssa. Kirkkokonserttien lipunmyynti alkaa 
toukokuussa. Vain kirkkokonserttien kävijöille annetaan painetut liput. 
 
Käyntikortteja painetaan Anne Hackmanille, joka hoitaa suuren osan tapahtuman 
käytännönjärjestelyistä. Tämä helpottaa hänen kanssakäymistään eri sidosryhmien 
kanssa. 
 

Lopuksi Kamarimusiikkitapahtumamme on elinkaarensa alussa. Olemme luomassa jotakin 
uutta, jonka toivomme juurtuvan syvälle Ruoveden ja Pirkanmaan kulttuuri-
maisemaan. Tässä elinkaaren vaiheessa markkinoinnin onnistuminen on 
välttämätöntä, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monta musiikille altista 
kansalaista. Haluamme tuoda korkeatasoista musiikkia maaseudulle, jotta 
kulttuurillinen tasa-arvoisuus toteutuisi paremmin eikä olisi vain kaupunkilaisten 
etuoikeus. Lisäksi haluamme kasvattaa ja monipuolistaa lasten musiikkitarjontaa. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
Anne Hackman 
Musiikkia! Ruovesi ry 
Pekkalantie 70, 34450 Jäminkipohja 
anne.hackman@pekkalankartano.fi 
 

LIITTEET Vuoden 2008 ohjelma  
 Vuoden 2008 markkinointisuunnitelma  
 Materiaalin suunnittelu- ja painokustannusten erittely 


