
Tapahtumatuotanto Kangasalla
–

strateginen päämäärä



Asukasluku 3/2018 31 450

Työpaikat 8 406

Työpaikkaomavaraisuus 65,0 %

Työttömyysaste 2018 7,6 % 

Työpaikkarakenne
- maa- ja metsätalous             4,6 %

- jalostus 29,1 %

- palvelut 64,5 %

Tuloveroprosentti 2018 21,0 %

Kiinteistövero 2018
- yleinen 0,93 %

- vakituinen asuinrakennus 0,43 %

- muu asuinrakennus 1,03 %

- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 

%

Perustamisvuosi                  1865

Sahalahti-liitos 2005

Kuhmalahti-liitos                 2011

Kunnasta kaupungiksi       2018

Kangasalan kaupunki



Kangasala

• Pinta-ala 870,85 km2, josta vesistöjä 24 %
• Järviä 411 kpl, joista yli ha:n 150 kpl
• Vesistöjen rantaviivaa 799 km
• Väestötiheys 46,3 asukasta/maa-km Taajama-

aste 84,2



https://vimeo.com/272307517
(kangas)

https://vimeo.com/272307517


Perustana Kangasalan kaupunkistrategia 
2025 

Toiminnallisia tavoitteita:

•Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi 
kaupunkiympäristöömme, julkinen tila on avoin. 

•Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, 
harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja 
museoita.



Mikä saisi vastaajat matkailemaan Kangasalla 
useammin?

22 %

44 %

14 %

12 %

8 %

Mikä saisi sinut 

matkailemaan Kangasalla 

useammin? 

Lisää tiedotusta

Kangasalan

matkailukohteista

Enemmän

kiinnostavia

tapahtumia

Enemmän

majoittumismahdolli

suuksia

Enemmän ohjattua

matkailutoimintaa

(retkiä tms.)

Muu, mikä?

Kesäpäivä Kangasalla haastattelututkimus, 15.11 – 22.12.2017, 
VAAO/MERKV16 



Tapahtumatoimijoita 



Tapahtumat ja hyvinvointi

• Tutkimus osoittaa, että hyvinvoinnin edistäminen lähtee kunnissa 
ennen kaikkea kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
vahvistamisesta. Osallisuus nähdään myös syrjäytymisen 
vastavoimana. Kuntalaiset halutaan ottaa mukaan entistä 
enemmän subjekteina. Hyvinvointi, osallisuus ja elinvoima 
kietoutuvat toisiinsa. (ARTTU2, Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa 
raportti, 12/2017)

• Vahva hyvinvoinnin näkökulma  -> Kangasalan kaupungin visio: 
Hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki

• Emme ryhdy kilpailemaan isojen kaupunkien kanssa tapahtumista 
vaan haluamme kannustaa erityisesti  kolmannen sektorin 
toimijoita sekä yksittäisiä kaupunkilaisia tapahtumajärjestämisessä

• Tapahtumat: vetovoimaa ja pitovoimaa eli elinvoimaa

VISIO
Hyvinvoiva ja 

kehittyvä 
kesäpäivän 

kulttuurikaupunki



Sata Elämystä Kangasalla



Kuhmalahti Pulling



Kangasala Folk



Jääravit



Kesäpäivän Pikniklounas



https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=3&v=dEVFeDM6qro

Jukolan viesti

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dEVFeDM6qro


Tapahtumat ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki

• Kaupallisen keskustan muuttuminen palveluiden ja 
elämyksien keskustaksi  ”tulevaisuus on siellä missä ihmiset 
viihtyvät”

• Kangasala-talo, valmistui vuonna 2015
• Kangasala-talossa yli 300 tapahtumaa vuodessa.
• Vuonna 2017 Kangasala-talon tapahtumissa ja näyttelyissä vieraili 

50 852 ihmistä
• Pikassosta Pyykköön –Lahtiset keräilijöinä näyttelyssä kävi kesällä 

2018 (reilun kahden kuukauden aikana) yli 7000 ihmistä.

• Keskustatapahtumien tukemista ja kehittämistä
• Kulttuurikortteli –ajattelu
• Torisuunnitelma
• Tapahtumakenttä Pikkolan kampusalueella

VISIO
Hyvinvoiva ja 

kehittyvä 
kesäpäivän 

kulttuurikaupunki











https://kangasalakeskustauudistus.fi/



Uusi ammattioppilaitos

Koulutuskeskus Roine

valmistui syksyllä 2018,

600 opiskelijaa
•Matkailu- ja ravitsemisala 
•Elintarvikeala
•Sosiaali- ja terveysala
•Sähkö- ja automaatioala
•Tieto- ja tietoliikenneala,
•Talotekniikka, Rakennusala
•Kiinteistönpalvelut
•Turvallisuusala, 
•VALMA (valmentava) koulutus

Pikkolan yläkoulu

600 opiskelijaa

Kangasalan lukio

400 opiskelijaa

Pikkolan kampusalue ja tapahtumakenttä



Tapahtumatoiminnan kehittäminen Kangasalla

• Työryhmä työskennellyt keväästä

• Kartoitettu ”pullonkaulat”

• Verrokkivierailut kaupunkeihin, joiden koetaan onnistuneen hyvin tapahtumien 
järjestäjänä 

• Aktiivinen työskentely syys/2018

• Valmista joulu/2018



Tapahtumatoiminnan kehittämisen painopisteet:

• Verkkosivuille uusi palvelu, johon on listattu tapahtumapaikat (kaupungin ja 

yhtiöiden), myös ulkoalueet, tilat, ominaisuudet (parkki, sähkö…), yhteyshenkilöiden 

tiedot, ohjeita ja lomakkeita tapahtumien järjestämiseksi yms. Sisältää 

tapahtumajärjestäjän käsikirjan. 

• ”Oma pääty kuntoon” – sisäiseen käyttöön kalenteri, jossa kootusti kaikki 

merkittävimmän tapahtumat ja missä kaupunki on mukana (nyt pirstoutunutta ja 

kaupungin mukanaolo usein sattumanvaraista)

• sisäinen informaatio

• palveluasenne

• Uudistetaan päätös/lupakäytäntöä, viranhaltijapäätösten sijaan suositaan 

sopimuksia, tehdään valmiita sopimuspohjia, myös säännöllisiin tapahtumiin, luvat 

tapauskohtaisesti

• sisäinen informaatio

• palveluasenne

• Kootaan vuosittain tapahtumanjärjestäjät ja keskeiset lupaviranomaiset ja kaupungin 

eri tahot saman pöydän ääreen

• Tapahtumakoordinaattori – kaikki langat käsissä, mukaan verkostoihin 



Poikkihallinnollista kehittämistä

Tehtävänjakoa

• sivut (Annikka, Tarja Ruukala, Jonna)

• kalenterointi sisäiseksi työkaluksi (Noorit, Irene, Jarmo)

• alueet ja tilat, ominaisuudet (parkki, sähkö…) (myös yhtiöt) (Asko, Arto, Jari J., Olli)  

• päättäminen, sopimukset (Hannakaisa, Kati, Maija H., Jonna, Mikko Kakkonen tai 
Niina Yli-Olli)

• sisäinen viestintä ja koordinaatio ja asenne (Maija M., Annikka)

• kuka pääyhteyshenkilö? 

• vuosittaiset tapaamiset ulkopuolisten kanssa (Jonna, Irene, Timo)

• missä tapahtumissa kaupunki on mukana (Marja, Lasse, Annikka)

• tapahtumajärjestäjän käsikirja (Lasse, Irene, Jari M., Jonna)



palveluasenne.

Vaatimattomasti paras



Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.
Irene Suhonen

Elinkeinoasiamies

irene.suhonen@kangasala.fi

puhelin: 040 1336822


