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Tämän tutkimuksen tarkoitus on valottaa musiikkifestivaalien ja yritysten suhdetta spon-
sorointitilanteessa. Tutkimuksen pääkysymyksiksi nousevat yritysten tavoitteet 
musiikkifestivaalien sponsoroinnissa ja festivaalien vastikkeet yritystuelle. Sen jälkeen 
haetaan vastauksia festivaalien kokonaishyödylle yritysyhteistyöstä. Lisäksi nousee 
tutkimuksessa esiin taidefestivaalien vaikutukset sijaintikunnassaan. Lopuksi halutaan 
etsiä mahdollisuuksia verkottumiseen kaikkien osapuolien yhteiseksi hyödyksi.
Tutkimuskohteeksi on valittu kolme tunnettua musiikkifestivaalia: Crusell-viikko Uudes-
sakaupungissa, Musiikin Aika Viitasaarella ja Helsingin Juhlaviikot. Näkökulma tässä 
tutkimuksessa on festivaalien puolella. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto on koottu  
haastatteluin. Haastattelut ovat kohdistuneet  yritysyhteyksiä hoitaviin festivaalijohtajiin. 
Yrityspuolelta on haastateltu po. festivaalien pääsponsoreita sekä muutamia tutkimuksen 
ulkopuolisia, sponsorointiyhteyksistä tietäviä henkilöitä. Viitekehyksenä ovat 
konsulttitoimisto Imagematchilta saatu aineisto sponsoroinnin ulottuvuuksista ja Kimmo 
Lipposen teos Sponsoroinnin kontrapunkti. Saksalaisen filosofin, Koestenbaumin, teoria 
neljän tekijän tasapainosta kaikissa elämän tilanteissa antoi  mahdollisuuden kuvata 
visuaalisesti taidefestivaalien ja yritysten suhteita sponsorointitilanteessa. Koestenbaumin 
pääidea on luovuus, sen merkitys kaikissa ilmiöissä. Taidefestivaali innovatiivisyyttä 
lisäävänä efektinä on huomattu  yrityksissä merkittäväksi sekä  aikaisempien että tämän 
tutkimuksen  mukaan.

Tutkimustuloksista kävi selväksi, että hyväntekeväisyys motiivina yritystuelle on jäänyt 
menneisyyteen. Hyväntekeväisyyttä kyllä esiintyy, mutta se ei kuulu sponsorointi-
nimikkeen alle yritysten budjeteissa. Sponsorointi on realisoitunut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana yrityselämään yhtenä markkinointiviestinnän tapana. Yritysten motiivit ja 
niiden haluamat vastikkeet sponsoroinnista ovat toisiinsa sidoksissa. Yritys saa 
sponsoroinnista aineellisia ja aineettomia hyötyjä ja yritysten päämotiivi sponsorointiin 
on myynninedistäminen. Festivaalien hyöty sponsoroinnista on ennen muuta resurssien 
saaminen vision toteuttamiseen. Muita hyötyjä ovat julkisuusarvo laadukkaan yrityksen 
tukiessa festivaalia sekä vuorovaikutus, josta seuraa suhdetoiminnan kasvu  ja 
lisääntyneet pääsylipputulot.

Asiasanat tässä tutkimuksessa: musiikkifestivaali, taidefestivaali, sponsorointi.
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1 JOHDANTO

Teen  tutkimusta siitä, kuinka yritykset sponsoroivat
musiikkifestivaaleja. Tutkimukseni kohteeksi olen valinnut
kolme näkyvää, pitkään toiminutta ja edelleen elinvoimaista
taidefestivaalia. Aineisto on kerätty haastatteluin.

Kiinnostukseni musiikkifestivaaleihin yritysten
sponsoroinnin kohteena pohjautuu lähinnä omiin kokemuksiini.
Olen johtanut pientä keskisuomalaista taidefestivaalia, Valkaman
Taideviikot, jo 23  vuoden ajan ja tullut tekemisiin yritysten
kanssa nimenomaan sponsorointiasioissa. Nykymuodossaan
sponsorointia on tutkittu vähän johtuen sen lyhytikäisyydestä.
1960-luvulta ovat ensimmäiset maininnat tuesta, jonka urheilu
sai yrityksiltä. Vasta 1980-luvulla yritykset kiinnostuivat
kulttuurista enemmän ja 1994  siitä on ensimmäistä kertaa
maininta yritysbudjeteissa.

Taidefestivaalit ovat nuori ilmiö yhteiskunnassa. Niiden
lukumäärä alkoi kasvaa nopeasti 1900-luvun lopulla ja kasvaa
edelleen. Lähes joka vuosi kuulemme yhä uusien festivaalien
aloittaneen toimintansa. Syytä hämmästyttävälle kasvulle on
arvailtu, ilmeisesti taidefestivaaleille on tilausta nyky-
yhteiskunnassa. Ihmisten  vapaa-aika on lisääntynyt työajan
lyhentyessä ja osa ihmisistä on kokonaan vailla työtä.
Yksityishenkilöiden rahankäyttötavat   ovat muuttuneet: sillon
kun rahaa on, sitä käytetään vapaa-aikaan enemmän kuin ennen.
Elintaso on noussut ja kulttuurikohteet sekä matkustaminen
halventuneet (Frey 1994). Ilmiö on eurooppalainen, ei yksin
Suomessa havaittu. Lisäksi yhteiskunnalta odotetaan palveluja
entistä enemmän, kulttuuripalveluja muiden palvelujen myötä.

Suomessa valtio ja kunnat ovat ottaneet vastuuta
kulttuurin tuottamisesta. Kun yleinen elintaso nousi 1960- ja
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1970-luvuilla, alkoi  yhteiskunta kiinnostua kulttuurin
tukemisesta, kuten  hyvinvointivaltiossa kuuluukin.  Esimerkki
saatiin keskieurooppalaisesta korkeakulttuurista, se haluttiin
ottaa vahvistamaan omaa kansallista kulttuuriamme (Oesch
1990). ’Kulttuuritoiminta¨ tuli 1970 - luvulla uudissanana
taidepoliittiseen keskusteluun ja ’uusi kulttuuripolitiikka’ edusti
demokratisoitumisen tavoitteita esittäen, että  jokaisella on
oikeus  kulttuurin tarjontaan  asuinpaikasta riippumatta ja että
yhteiskunnalle on taidekulttuurista hyötyä (Kangas 1988, 51).
Vuoden 1974 kulttuuritoimintakomitean mietinnön  tuloksena
syntyi laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka vahvistaa
yhteiskunnan jäsenten tasa-arvon toteuttamisen
kulttuuripalvelujen saatavuudessa (Rainesalo 1990).
Hyvinvointiyhteiskunta ei ole pystynyt tavoitetta täyttämään,  se
mikä on paperille kirjoitettu, ei ole käytäntö.  Taidefestivaalit
ovat vieneet  taidekulttuuria niillekin seuduille, joilla ei ole
säännöllisesti toimivia taideinstituuttipalveluja.  Valtio on
opetusministeriön kautta tukenut taidefestivaaleja, mutta tuki on
ohjautunut vain  osalle niistä. Valtion tuki ei ole myöskään
kasvanut festivaalien kasvun myötä, vaan se on vieläpä
vähentynyt entisestään.  Kulttuurin tuottajien on ollut etsittävä
rahoitusta muualta, mikäli toimintaa on aiottu jatkaa.

Mielestäni taidefestivaalit ovat nousseet kulttuuri-
identiteetin rakentajiksi  siinä kuin suomalainen oopperatoiminta
Savonlinnan oopperajuhlien kautta (Savolainen 1999).
Taidekulttuuri joutuu olemaan puolustusasemissa ja sen on
toistuvasti perusteltava olemassaoloaan. Valtion tuki on
kohdistunut enimmäkseen samoihin festivaaleihin entisen
suuruisena tai nousseena. Tämän huomaa mm. siitä, että eri
vuosien festivaalituet korreloivat voimakkaasti keskenään
(Kukkonen 2000, 14). Seuraus on ollut, että monet festivaalit
ovat luopuneet kokonaan valtionavun hakemisesta monen
turhan hakukierroksen jälkeen (Kukkonen 2001, 72).  Kunnan
tuki onkin ollut viime vuosina monille festivaaleille yleisin ja
merkittävin julkinen apu.

Kulttuuriaktiivit ovat kääntyneet yritysten puoleen.
Yhteydenotot yrityksiin ovat merkinneet uutta, kiinnostavaa
aluetta festivaalien toiminnalle ja resursseja toiminnan
jatkamiseen.  Siinä molemmat osapuolet ovat voineet hyödyttää
toisiaan. Laadukkaan taidekulttuurin hakeutuminen laadukkaan
yritystoiminnan yhteyteen on osittain koskematon alue, joka
odottaa kehittämistä. Toistaisesti suurelle osalle  yrityksiä uusi
tuttavuus taiteen puolelta on edelleenkin  jäänyt vieraaksi:
”Sponsorointi on kuitenkin passiivista toimintaa ja yrityksille
epätyypillistä. Aika harvoin on vielä yrityksiä, jotka ovat itse
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heräämässä sponsorointiin. Ulkomailla asia on päinvastoin,
suurimmat sponsorit etsivät itse kohteensa ” (Imagematch, Piisi
2001). Taidekulttuuri on viime vuosina saanut puolustajia usealta
taholta: ”Kulttuuripalvelut edistävät kilpailukykyä” on Anna
Ziguren kuntien vetovoimaisuutta käsittelevän kirjoituksen
otsikko lehdessä (Keskisuomalainen 7.5.2000.)
  Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtaja  U.Valkeinen on
puolestaan esittänyt, että ajattelutavan muutos auttaisi yrityksiä
ja kulttuurin tarjoajia  yhteistoimintaan:  ”Kiireisille ja
loppuunpalaneille yritysmaailman ihmisille kulttuurilla on
paljon annettavaa” (Toivakka 2001).

Tutkimukseni kohteeksi olen valinnut kolme vahvaa
musiikkifestivaalia, joiden ei enää tarvitse puolustella
olemassaoloaan. Ne ovat Crusell-viikko Uudestakaupungista,
Musiikin Aika Viitasaarelta ja Helsingin Juhlaviikot. Mainitut
festivaalit  on monien vuosien mittaan todettu julkisuudessa
arvokkaiksi ja tarpeellisiksi, ja ne saavat  valtiolta julkista tukea.
Sellaisina ne ovat esimerkillisiä festivaaleja ja edustavat koko
taidefestivaaliverkostoa. Uskoisin, että ne raivaavat
elinolosuhteita muillekin taidefestivaaleille ja  esittelen ne
tutkimuksessani  heijastumana koko maan festivaaliverkostosta.
Kun tässä yhteydessä kuvaan mainittujen festivaalien  yhteyttä
yrityselämään sponsorointitilanteessa, se viestittää festivaalien
tärkeimmästä asiasta, taloudesta. Siitä riippuu festivaalien vision
ja idean toteutuminen.

Miksi festivaali sitten halutaan yhä uudelleen toistaa,  kun
sen toiminta vaatii kamppailua.  Syynä lienee idea.  Tuo idea on
aina jollakin, tavallisimmin yhdellä henkilöllä tai on alkuaan
ollut, ja muut jatkavat siitä. Juha Varto kirjoittaa toteutetun idean
ja pelkän kuvittelun erosta: ”Ideat yhtyneinä siihen, mikä on
todellista, luovat todellisuuden. Ilman ideoita näkyvä ei elä ja se
on vailla sellaista merkitystä, jonka ihmiset voisivat keskenään
jakaa. Ideat taas ilman näkyvää ovat vain ajatuksia” (Varto 1993,
178 ).
 Taidefestivaalien toiminnalle suurin riski on rahoitus. Se
on rakennettava joka vuosi uudelleen aivan niin kuin uusi
ohjelmistokin. Vaikka tässä tutkimuksen kohteena olevat
festivaalit saavat valtiolta avustusta, se on riittämätön niiden
toiminnan ylläpitämiseksi. Yhteistyö yritysten kanssa on noussut
merkittäväksi  osaksi varainhankintaa.  Toivon tutkimukseni
antavan luotettavan kuvan  yritysten mahdollisuuksista
hyödyntää sponsoroinnilla  taidefestivaalien sisältöjä. Lisäksi
toivon tämän tutkimuksen edistävän kuntien huolenpitoa niiden
alueella toimivista taidefestivaaleista.
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2 MUSIIKKIFESTIVAALIT

Tässä luvussa käsittelen musiikkifestivaalien taustoja. Ensiksi
selvennän festivaali - käsitettä, seuraavaksi tarkastelen
Euroopan vanhimpien musiikkijuhlien syntyaikoja. Ne ovat
olleet meille malleina ja  ovat vaikuttaneet  oman maamme
musiikkijuhlien syntymiseen  ja kehittymiseen.

Musiikkijuhlilla on Euroopassa  kauas menneisyyteen
ulottuva historia, niistä on mainintoja jo 1700 - luvulta lähtien.
Monilla nykyisillä eurooppalaisilla festivaaleilla on takanaan jo
pitkä historia, esimerkkinä  Wagner-juhlat, jotka  saivat syntynsä
säveltäjän eläessä1800-luvun loppupuolella. Suomi sai
ensimmäiset juhlansa 1900-luvun alussa. Juhlia syntyikin aluksi
harvakseen ja kun sota tuli, ne loppuivat kokonaan. Nykyisin
meillä on runsas musiikkijuhlatarjonta kesäisin. Maamme
ilmasto on varmasti yksi syy siihen, että kaikki festivaalimme
ajoittuvat kesäkauteen. Myöskin taiteilijain loma-ajat vaikuttavat
siihen, että suurin osa festivaaleja yleensäkin ajoittuu kesään.

2.1 Käsitteen määrittely

Festivaali on yleiskäsite taiteenalan suurista juhlista, joita ovat
musiikki-, ooppera- ja balettijuhlat. Ilmeisesti sana  festivaali  on
vakiintunut kansainvälisen kanssakäymisen myötä.Sitä vastaa
saksan kielessä  juhla, das Fest  ja englannin kielessä juhla,
festival,  latinaksi festivale.  Musiikkifestivaali  on vakiintunut
yleisnimeksi musiikkijuhlille. Aiemmin festivaali-käsite tarkoitti
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vain suuria musiikkijuhlia, moniosaisia ja kestoltaan pitkiä.
Nykyisin festivaali-nimeä käytetään vapaasti kuvaamaan juhlia,
joiden sisältö voi olla muutakin kuin musiikkia.
Musiikkijuhlatkin jakaantuvat sisältönsä mukaan esim. jazz- ,
rock- , kamarimusiikki - tai kansanmusiikkifestivaaleihin.
Kuitenkin festivaalien  ymmärretään olevan enemmän kuin vain
yksi  juhlatilaisuus.
Musiikkifestivaalien käsitetään toistuvan säännöllisesti ja siihen
kuuluu yleensä useita konsertteja ainakin muutaman päivän
aikana. Nykyisiin musiikkifestivaaleihin saattaa kuulua useiden
musiikinlajien konsertteja ja toisten taiteenalojen edustusta. Siten
esimerkiksi Crusell-viikkoon kuuluu koulutusta ja
puhallinsoitinkilpailu, Musiikin Aika pyrkii etsimään uutta
yleisöä kooten erilaisia  musiikkikokonaisuuksia nuorisoa varten,
ja Helsingin Juhlaviikkoihin kuuluu  erilaisten konserttien lisäksi
tanssia ja taidenäyttelyitä, vaikkakin pääpaino on musiikissa.

2.2 Euroopan vanhimmat musiikkijuhlat

Musiikkifestivaalien alkujuuria on jo 11. vuosisadan Ranskassa,
jossa trubaduurit ottivat osaa ammattikuntien juhlallisuuksiin.
Vanhimmaksi musiikkifestivaaliksi mainitaan kolme
kuorofestivaalia  Clucesterissa, Herefordissa  ja Worcesterissa
(1724)  sekä Handel Festivaalit Westminster Abbeyssa (1784-87 ja
1791). Muita Euroopan vanhimpia musiikkifestivaaleja ovat mm.
vuodesta  1876  Bayreuthin Wagner-juhlanäytännöt  ja vuodesta
1920  alkaen järjestetty Salzburgin juhlanäytännöt. Molemmat
ovat vakiinnuttaneet asemansa arvostettuina, vuosittain
toistuvina festivaaleina. Tunnettuja  ovat myös  Edinburghín
Festivaali,  Mozart-Festivaali Würzburgissa, Veronan Arenan
oopperajuhlat, Prahan kevät, Valkeat yöt Pietarissa ja monet
muut. Euroopassa arvellaan  olevan noin 1000  klassisen
musiikin ja oopperan festivaalia (Frey 1994,  29). Niitä on
enemmän kuin USA:ssa, mikä johtuu erilaisista
rahoitusmahdollisuuksista:  kun esittävän taiteen instituutioita
tuetaan Euroopassa julkisin varoin, ne toimivat  USA:ssa
lahjoitusten turvin, nauttien näitä lahjoituksia koskevaa
verovapautta (O´Hagan 1998,  220, Frey 1994,  36).
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2.3 Musiikkijuhlien synty Suomessa

Tutkimukseni kohteet ovat taidemusiikkia sisältäviä festivaaleja,
joten tässä luvussa esittelen vastaavanlaisten festivaalien syntyä.
Suomen ensimmäinen nimekäs musiikkijuhla syntyi
Savonlinnaan vuonna 1912. Se oli Aino Acktén organisoima ja
toistui kesäisin vuoteen 1930 asti. Mitä olisikaan seurannut
maamme musiikkielämässä, jos olot olisivat jatkuneet
normaaleina. Sota  katkaisi kahdeksikymmeneksi vuodeksi
kehityksen. Sodan jälkeen huomion kohteena Suomen
musiikkielämässä oli Sibelius. Vuonna1951 toteutettiin
ensimmäinen Sibelius-viikko, organisoijana Sibelius-viikon
säätiö. Tämä musiikin juhlaviikko toistui vuosittain sisältäen
Sibeliuksen suurimuotoisia sävellyksiä, kuten sinfoniat ja
viulukonserton. Sibelius itse eli vielä viikkojensa alkuvuosina,
vaikka ei enää säveltänyt.

Nykyinen Jyväskylän Kesä alkoi 1956  sisältönään
musiikkipedagogiset luentopäivät. Se oli pitkään ainoa
huomattava musiikkijuhla, kunnes  60-luvun lopulla syntyi
useita uusia musiikkifestivaaleja.Tämän tihentymän  aloitti
Savonlinnan Oopperajuhlat uudella tulemisellaan 1967. Sibelius-
viikko sai uuden nimen 1968, se jatkui  Helsingin Juhlaviikkoina
ohjelmistoaan laajentaen.  Samana vuonna alkoi  suuren
kansanmusiikki-innostuksen myötä Kaustisen
kansanmusiikkijuhlat  ja pian sen jälkeen, 1970,  Kuhmon
kamarimusiikkijuhlat.

1980-luku toi lisää useita festivaaleja, kuten  Joensuun
Laulujuhlat 1981. Nykymusiikkiin erikoistunut Musiikin Aika
aloitti 1982, samana vuonna kuin puupuhaltimiin erikoistunut
Crusell-viikko, jonka kotipaikka on Uusikaupunki.
Laulumusiikki sai oman festivaalinsa, Kangasniemen
Musiikkijuhlat, 1983. Pieniä festivaaleja, kuten Joroisten
Musiikkipäivät tai Valkaman Taideviikot Jämsässä, on useita, ja
ne ovat esimerkkinä siitä, miten festivaalit ovat hajautuneet
ympäri maata, pienillekin paikkakunnille.

Yhteinen nimittäjä festivaaleille näyttää alusta lähtien
olevan sisällön erilaisuus. Jokainen niistä on syntynyt oman,
toisista festivaaleista eroavan sisällön pohjalta, mikä näkyy jo
festivaalien nimessä. Kaikki edellä mainitut festivaalit toimivat
edelleenkin lukuun  ottamatta Joensuun Laulujuhlia. Vuosisadan
loppuun tultaessa festivaalien määrä kasvoi  ja odotettavissa on
edelleen lukumäärän kasvua. Taiteen keskustoimikunnan
toimesta on tehty tilasto valtionavustusta hakeneista säveltaiteen
festivaaleista. Vuonna 1996  niitä oli 51, seuraavina vuosina
avustuksen hakijoiden määrä lisääntyi niin, että vuonna 2000
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niitä oli 78 (Kukkonen 2000,  26). Lukuun  sisältyy erilaisia
säveltaiteen nimikkeen alle sopivia festivaaleja. Tilaston
lukumäärä ei ole festivaalien kokonaislukumäärä, koska kaikki
eivät ole hakeneet  valtionavustusta.
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3 SPONSOROINNIN TAUSTA

Kulttuurihistoriasta saamme tietää, että taidetta tuettiin  jo
antiikin aikana. Silloin se kohdistui yksittäisiin taiteilijoihin.
Keskiajalla hallitsijat ja rikkaat aateliset palkkasivat hoveihinsa
runoilijoita, säveltäjiä, muusikoita ja kuvataiteilijoita.
Taiteilijoilla saattoi olla myös ylhäisiä suosijoita, joilta he saivat
työtilaisuuksia ja raha-avustuksia. Esimerkkinä 1700-luvulta on
Haydn, joka työskenteli ruhtinaan hovissa, ja Beethoven, jolla oli
suosijoinaan kaksi ruhtinasperhettä. 1800-luvulla Wagner sai
hallitsijoista uskollisia tukijoita ja Tsaikovskin tuntematon ihailija
maksoi säveltäjälle eläkettä. Meidän aikanamme vapaaherra Axel
Carpelan auttoi Sibeliusta hankkimalla tälle taloudellista tukea
varakkailta henkilöiltä. Urheiluun kohdistui ensimmäisen kerran
tukea vasta 1800-luvun loppupuolella.

Tässä luvussa tuon esille varhaiset sponsorointia
käsittelevät tutkimukset, jotka koskevat 1800 -lukua ja 1900 -
luvun alkua. Sen jälkeen kiinnitän huomioni suomalaisen
metsäteollisuuden ansioihin kulttuurin saralla
teollisuuden  alkuvuosina.

3.1 Varhaisia esimerkkejä sponsoroinnista

Itse tutkimukset on tehty 1980 -luvulla, jolloin sponsorointi -sana
oli jo käytössä. Sponsoroinniksi nimetyt aktiviteetit olivat varojen
keräämistä jonkin yleishyödyllisen tavoitteen toteuttamiseksi.
Päähuomion niissä on saanut itse tavoite, joskin huomattavat
lahjoittajat kyllä mainitaan. Mozartin musiikki on innoittanut
monia tahoja tukitoimiin. Siitä esimerkkinä on ensimmäisen
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muistomerkin pystyttäminen Mozartille Salzburgiin. Tutkimus
kuvaa kuinka koko Euroopassa heräsi suuri innostus varojen
hankkimiseksi. Pieni arvohenkilöiden joukko aloitti prosessin.
Siihen kuului mm. Itävallan keisari, Preussin ja Baijerin
kuninkaat ym. (Spatzenegger 1980). Vastaava tutkimus
1800 -luvun Mannheimista  koskee kauppiaitten ja virkamiesten
muodostamia porvarisyhdistyksiä, heidän kirjallis-musiikillisia
kerhojaan ja niiden hyväntekeväisyystoimia. Musiikkiakatemia ja
Kansallisteatteri mainitaan sinfoniakonserttien sponsoroijina
Mozart-tradition säilyttämiseksi. (Würtz 1983.) Mozartin
ympärille keskittyy myös tutkimus sponsoroinnista 1900-luvun
vaihteessa. Sen kohteena on ollut Die Salzburger Festival,
Mozarteumin musiikkikoulun ylläpitäminen, Mozart-Hausin
perustaminen, Mozart-tutkimuksen laajentaminen ja Salzburgin
kulttuurielämän edelleen kehittäminen. Rahoitus muodostui
keisariperheen ja kaikkien musiikin ystävien tuesta, jonka
mahdollistivat konserttien tuotto ja pioneerihenki. (Angemüller
1983.)

USA:n 1930 -luvun sponsorointitavoista on esimerkkinä
wisconsilaisen  yhdistyksen työ koulun soittokunnan
kehittämiseksi (Fonder 1989). Sieltä on tehty myös kuvaus
levytys- ja jakeluyhtiöiden kiinnostumisesta naisten tuottamaan
musiikkiin. Yhtiöt järjestivät laajoja festivaaleja, joista muodostui
Michigan Women´s Music Festival. Sponsorointi oli yhtiöiden
omaa toimintaa ja lopulta se koettiinkin tavanomaiseksi
liiketoiminnaksi. (Petersen 1987.)

Jo edellä kuvatuissa varhaisissa esimerkeissä taiteen
tukemisesta näkyvät  motiivit  ja vastikkeet. Vaikkakin toiminta
on ollut tukea yleishyödylliselle hankkeelle, se on antanut
myönteisen mielikuvan tuen antajasta ja siten rakentanut
myönteistä imagoa. Esimerkeissä 1800-luvun Salzburgista ja
Mannheimista käy selville, että tukijat ovat kyllä saaneet
näkyvyyttä, heidän työnsä on dokumentoitu. niin että sitä voi
tarkastella vielä
2000 -luvulla. Nykykieltä käyttäen he saivat vastikkeeksi
goodwilliä. Samoin seurauksin sai koulun soittokunnan
kehittäminen huomiota USA:ssa 1900-luvun alussa.
Näkyvyydellä ei ole ollut kaupallista tavoitetta, se on ollut
mesenaattina toimimista  ja  hyväntekeväisyyttä. Sen sijaan
levytysyhtiöitten kiinnostus ja tuki naismusiikin festivaaleihin
koettiin verhottuna markkinointina ja sai osakseen negatiivista
julkisuutta.Yritysten halu saada vastike antamalleen tuelle
koettiin tuolloin sopimattomaksi  Yleisen mielipiteen mukaan
toiminnan tuli olla yleishyödyllisten hankkeiden tukemista ja
hyväntekeväisyyttä ilman vastikkeiden tavoittelua.
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3.2 Yritysten tukitoimia 1900-luvun alun Suomessa

Suomalaisen metsäteollisuuden historiasta voidaan seurata
yritysten tukitoimia vuosisadan alussa. 1920-luvun lopulla oli
tapahtunut työnantajapolitiikassa  murros, joka viritti
maaseudulla toimiviin metsäteollisuusyrityksiin kiinnostuksen
työntekijöiden henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista.
Tavoitteena oli tehokas työntekijä. Yhtyneet Paperitehtaat Oy: n
historia kuvaa tilannetta teoksessa Vuosisata paperiteollisuutta
(Nordberg 1980). Tuki on kohdistunut ennen muuta
työntekijöiden sosiaalisten olojen parantamiseen, mutta on
kohentanut samalla myös ympäristön oloja. Vaikkakin tärkein
tavoite oli saada työntekijöiden terveyden, koulutuksen ja
asumisen taso nostetuksi, niin niiden ohessa heitä ohjattiin
kulttuuriharrastuksiin.Yhtiö palkkasi ammattitaitoisia opettajia
kerhojen vetäjiksi ja rakensi tiloja harrastuksia varten. Vuosia
1921-1951, jolloin yhtiön työntekijöiden olot ja viihtyvyys tulivat
tehtaan johtajan, patruunan, patriarkaalisen huolenpidon piiriin,
kutsuttiin Patruunoiden ajaksi. 1930 -luvun loppuvuosina
Yhtyneet Paperitehtaat käytti 3 % palkkakuluista vapaaehtoiseen
sosiaaliseen toimintaan. Yhtyneillä tuo aika oli Waldenien aikaa,
jolloin johdossa oli aluksi sen perustajajäsen, kenraali Rudolf
Walden.  Vuodesta 1946 lähtien toimitusjohtajana oli
vuorineuvos Juuso Walden. Yhtiö vastasi  yleisestä terveyden- ja
sairaanhoidosta tehdaspaikkakunnillaan suunnittelemalla ja
rakennuttamalla yleisiä sairaaloita yhdessä kuntien kanssa
(Nordberg 1980, 551). Lapset olivat aivan erikoisen huomion
kohteena, sillä lapsikuolleisuus oli suuri, johtuen tuberkuloosin
yleisyydestä. Lasten lääkärintarkastukset olivatkin maksuttomia,
samoin lasten hammashoito ja koulukeittolat. Keittolat siirtyivät
vähitellen kunnille 1930-luvun lopulla. Yhtiön kustantamana
järjestettiin kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Tällaisen
toiminnan tarkoituksena oli ohjata nuoriso kehittäviin
harrastuksiin.

Asunto-olot olivat erityisen huonot. Kun alettiin oivaltaa
viihtyisän kodin merkitys ja sen yhteys työntekijöiden
mielialaan,  yhtiö alkoi tukea työntekijöiden omaa
rakennustoimintaa. Työntekijöiden  ja heidän perheittensä
vapaa-ajan vieton järjestämisestä tuli yksi tärkeimmistä
sosiaalitoiminnan muodoista, sillä haluttiin tukea
yhteenkuuluvuutta ja lisätä koko paikkakunnan viihtyvyyttä.
Isänmaallinen kansalaiskasvatus koettiin myös tärkeäksi.
Työväenyhdistysten, palokuntien ja suojeluskuntien  ympärille
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oli muodostunut kerhotoimintaa, jota yhtiö tuki rakentamalla
harrastuksille tiloja.

Kulttuuriharrastuksia saatettiin käyttää ehtona työn
saamiselle: ”Jos liityt työnantajan ylläpitämän näyttämön
näyttelijäksi tai tulet soittokuntaan, saat työtäkin.” Voimakas
esimerkki kulttuurielämän viriämisestä on Myllykoskelta, joka
oli yksi Yhtyneiden tehdaspaikkakunnista. Kirkon
valmistumisen myötä 1936  yhtiö palkkasi kanttori-urkurin, joka
hoiti myös tehtaan musiikkitoimintaa. Jo samana vuonna sinne
perustettiin kirkkokuoro, jousiorkesteri ja mieskuoro. Vuonna
1945 yhtiön toimitusjohtaja saattoikin todeta: ”Kaikilla tehtailla
toimii jo hyvinkin esiintymiskelpoisia kuoroja, orkestereita ja
soittokuntia”.  Kouluolojen kehittämisessä yhtiön tukitoimilla oli
hyvin merkittävä osuus.  Kun sotien jälkeen henkinen väsymys
oli ilmeistä, yhdeksi tehokkaimmista keinoista sen voittamiseksi
tulivat kulttuuriharrastukset, joista väestö  saatiin kiinnostumaan
jälleen.

UPM-Kymmenen taidekokoelmien esittely Helsingin
Taidehallissa 11.10 -11.11. 2001 todisti suuryritysten
taidemyönteisyydestä. Näyttelyn työt olivat 150  vuoden ajalta.
Kokoelma käsittää kokonaisuudessaan  noin 2000 taideteosta,
joista  näyttelyssä oli esillä sadan kappaleen valikoima.
Taideteokset ovat peräisin konserniin sulautuneista
metsäteollisuusyrityksistä, joita ovat Kymi, Yhtyneet
Paperitehtaat, Kaukas, Kajaani, Schauman, Rosenlew,
Raf. Haarla ja Rauma Repolan metsäteollisuus. Nuo yritykset
olivat aikanaan itsenäisiä, harrastivat taiteen keräilyä ja loivat
yksilölliset kokoelmansa eri puolilla Suomea.

Metsäteollisuusyritysten toimenpiteiden  motiivina 1900 -
luvun alussa oli  yhteiskunnallisten olojen parantaminen.
Vastikkeensa yritykset saivat kohonneena työmotivaationa ja
työntekijäin sitoutumisena. Mielikuva työnantajasta muodostui
positiiviseksi ja se rakensi myönteistä imagoa  yrityksestä
ulkopuolisten silmissä ja valtakunnallisestikin  ”Työläisissä
herää luottamuksellinen mieliala työnantajaa kohtaan, kun
havaitsevat tämän huolehtivan heistä” (Nordberg 1980, 540).
Näkyvyyttä tuli luonnollisesti konkreettisista toimenpiteistä
ympäristössä kirkkojen, sairaaloiden ja koulujen rakentamisena.

Tavoitteena metsäteollisuusyrityksillä oli
yhteiskunnallisten olojen parantaminen. Tämän päivän tilanteen
mukaan arvioituna se synnytti
luonnollisesti myönteisiä mielikuvia työnantajasta ja samalla oli
rakentamassa myönteistä imagoa. Vastikkeista tai
vastapalveluista ei puhuttu, vastikkeet saatiin kyllä, mutta ilman
ehtoja. vastikkeeksi voidaan nimetä kohonnut työmotivaatio.
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Luonnollisena seurauksena oli työntekijäin sitoutuminen
työnantajaan ja työvoiman pysyminen  seudulla.Työnantaja sai
vastikkeeksi myös runsaasti näkyvyyttä.

3.3 Meidän aikamme sponsorointi

3.3.1 Käsitteen määrittely

Sivistyssanakirjan mukaan sponsori on takaaja, taloudellinen
tukija, kustantaja tai suosittelija. Urheilun käsikirja kuvaa
sponsorointia markkinointiyhteistyöksi urheilun ja
kulttuurikohteitten kanssa. Alajan mielestä se on aivan
ainutlaatuista, poiketen muista markkinointitavoista (Alaja 2000,
104). Daniel Tuorin mukaan sponsori ’vuokraa’ kohteen imagon
profiloidakseen sillä omaa yritystään. Hän nimittää sitä
kaksivaiheiseksi toimintatavaksi (Tuori 1995,  34). Imagematchin
toimitusjohtaja  näkee sponsoroinnin hyödyttävän molempia,
sekä sponsoria että sen kohdetta, sanoessaan, että se on
sijoittamista johonkin yleishyödylliseen aktiviteettiin tämän
aktiviteetin kehittämiseksi ja siihen liittyvän kaupallisen arvon
hyödyntämiseksi (Grühnstein 2000).

 Nykyään varojen käyttö sponsorointiin on selkeästi  osa
yritystoimintaa  ja se on aina vastikkeellista. Kuitenkin edelleen
yritykset harrastavat myös mesenointia ja hyväntekeväisyyttä,
mutta niitä varten yrityksissä on omat  budjettinsa (Piisi 1998).
Alun alkaen sponsoroinnilla käsitettiin rahaa jonkin   aktiviteetin
tueksi: ”Klassinen esimerkki on se, että jos joku antoi palkinnon
hiihtokilpailuun, se sai nimensä ohjelmakirjaan. Samoin
festivaalin tukija sai vastikkeeksi ilmoitustilaa ohjelmakirjaan,
useimmiten ei saanut täyttä vastiketta” (Möttönen 1998). Se oli
siis lähellä hyväntekeväisyyttä.

Edellä kuvattu vuosisadan alun sponsorointi oli
yksipuolisia tukitoimia ja filantropiaa. Johtaja PekkaKivelä
Metsäliitosta kuvaa tilannetta: ”Ei ole ollut kysymystäkään
vastapalveluista, ei ole tullut mieleenkään !  Traditiosta tulee
paineita. Oli pitkään ja vieläkin elää kuvittelu, että  yhtiön työ on
ilmaista”
(Kivelä 1999).
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3.3.2  Sponsorointi tänään

Nykyaikaisella sponsoroinnilla on lyhyt tausta. Yritysmaailman
etsiessä uusia markkinointimuotoja kehittyi sponsorointi. Se
alkoi Yhdysvalloista 1950-luvulla kaupallisilla ohjelmilla, ja tämä
malli  levisi Eurooppaan vähän myöhemmin. Suomessa
ensimmäiset kokeilut olivat 1960 -luvulla ja ne laajentuivat 1970 -
luvulla. Tässä alkuvaiheessaan sponsorointi oli vielä kokeilua ja
vastikkeetonta. (Alaja 2000,  103.) Varsinaisesti sponsorointi
yleistyi  Suomessa 1980-90 lukujen vaihteessa. Tuen kohteena oli
aluksi yksinomaan urheilu, kun taas kulttuuri tuli kohteeksi
myöhemmin. Imagematchin mukaan maita, joissa käytetään
eniten rahaa sponsorointiin, ovat Yhdysvallat, Ranska, Italia ja
Englanti. Keski-Euroopasssakin se on paljon yleisempää kuin
meillä. ”Etenkin niissä maisssa, joissa yhteiskunta ei tue taiteita,
sponsorointi on yleistä. Yhdysvallat on edelläkävijä: siellä on
hyvin osaavia sponsoroijia ja kohteet osaavat tehdä itsestään
houkuttelevia.” (Piisi 2001.)

Musiikkifestivaaleille sponsorointi merkitsee käytännössä
julkisen tuen, valtion ja kunnan avustuksen ulkopuolelta
hankittua tukea, joka on kahdenkeskiseen sopimukseen
perustuvaa vastikkeellista tukea. Kun määrärahojen kasvu
valtion ja kuntien budjeteissa on ollut epävarmaa, se on
vaikeuttanut festivaalien toimintaa ja ne ovat lähteneet etsimään
toiminnalleen resursseja elinkeinoelämän puolelta (Oesch 1993,
15). Suomalaisten yritysten suhdetta taiteisiin on seurattu
vuodesta 1984  lähtien. Teollisuuden suuryritykset sponsoroivat
taiteisiin eniten, mutta pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaan sellainen on kuulunut  harvoin. Vuoteen 1999
mennessä ei kuuden vuoden aikana ollut tapahtunut olennaisia
muutoksia. Edelleenkään kulttuurin hyödyntäminen
yrityselämässä ei ollut yleistynyt  ja kuten aiemminkin, taide sai
tukensa teollisuuden suuryrityksiltä. (Oesch 1999,  86.)

 Jyväskylän Festivaalien johtaja, Tanja Rasi, joutuu
hankkimaan sponsoreita festivaalien toimintaan. Hän nimittää
sponsorointia syvälliseksi liiketoimintasuhteeksi, joka ei  ole
koskaan yksisuuntainen. ”Parhaimmillaan molempien, sekä
sponsorin että kohteen arvostus kohoaa.” Hänellä on perustelut
hankkiessaan resursseja toimintaan: ”Taiteen funktio on
liikuttaa, se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ihmisten tunteisiin”
hän sanoo. ”Jos taidekulttuuri on vaativaa, se vaatii myös
yleisöltä. Taidekulttuurissa on aina kyse kehittymisestä
eteenpäin. Siinä asiassa ei viihteellä ole mitään tekemistä.”
(Rasi 1999.)
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  UPM-Kymmenen henkilöstöpäällikkö Pertti Peltola, näkee
sponsoroinnin olevan yrityksen kannalta yleisesti arvostetun
yhteiskunallisen toiminnan edistämistä, tuen antamista sille,
mikä on yleinen hyöty. ”Tärkeää on, että yritys on näkyvissä
hyvän asian yhteydessä. Julkisuuskuva on haavoittuvainen.”
Paikallisen taidefestivaalin tukemisesta  yritys saa ’goodwilliä’
suhteessa vieraisiinsa. ”Sen ensisijainen merkitys on
vieraittemme viihtyvyyteen, se, että meillä on tarjota muutakin
kuin hiihtoa tai laivaristeilyt  Päijänteellä.”(Peltola 1999).

Yritysjohtaja  Kauko Sorjonen jyväskyläläisestä Kopijyvä
Oy:stä  toteaa sponsoroinnin olevan yksi tapa hakea julkisuutta,
kun yrityksen pitää kuitenkin hakea julkisuutta jollakin tapaa.
”Siinä on valinnan edessä, tukeako autokilpailua, joka saastuttaa
luontoa, vai tukeako taiteita.” Hän toteaa, että  tavallisinta on
näkyä urheilun parissa, koska  yleisen mielipiteen takana ovat
massat. ”Mutta niillä ihmisillä, jotka tukevat yritystämme,
saattaa olla painavampia kiinnostuksen kohteita.” Vastakaupat
ohjaavat  yrityksen kannanottoja. ”Kun tukea pyydetän, niin
yrityksessä mietitään, mitä he saavat vastapalvelukseksi,
sellainen voi olla esim. vastakaupat ” hän sanoo.  ”Saattavat olla
lapsellisen pieniä asioita, jotka vaikuttavat, mutta voi olla hyvä
keino saada tukea, jos yritys saa omia toivomuksiaan läpi.”
Sponsorituen summan suuruuden hän sanoo olevan
riippuvainen  siitä summasta, joka on budjetoitu
toimitusjohtajalle sponsorointia varten. ”Kunnan ja kaupungin
tuki festivaalille on jopa negatiivista yrityksen kannalta.”
(Sorjonen 1999.) Tätä mielipidettä  yritysten käyttäytymisestä
myötäillään aluepoliittisessa tutkimuksessa: ”Vähiten yrityksiä
miellytti yhteistyön lisääminen julkisen sektorin ja yritysten
välillä”(Silander, Tervo, Niittykangas 1997, 93).

 Sponsorointi-sanaa on alettu korvata yritysyhteistyö-
sanalla. Muutamien isojen festivaalien julisteissa on luettelo
yhteistyöyrityksistä. Sponsoroinnille jää yleismerkitykseksi
tukitoimet, kun  entinen sponsorointi on saanut monia uusia
muotoja, uudenlaista sisältöä. Sponsoroinnin pohdinta on
merkki siitä, että koko ilmiö elää ja hakee uusia muotoja.
Helsingin Juhlaviikot käyttää uusia ilmaisuja, mm.sanaa
vaihdanta, joka on alternatiivi sanalle  palvelusponsorointi.

Kun sponsorointi on tullut  täysin vastikkeelliseksi, on
alettu pohtia, ovatko yrityksen pääsylippuostot sponsorointia.
Toisten mielestä ovat, toisten mielestä ne ovat vain
pääsylippujen ostoa, eivät yrityksen sponsorointia.
Välimuotojakin on selityksissä: jos  yritykseltä on saatu
muutakin kuin pääsylippuostoja, ne voidaan liittää
vastikepakettiin.  Käytännössä asia sovitaan yrityksen ja
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festivaalin kahdenvälisessä sopimuksessa kirjallisesti tai
suullisesti, eikä se kuulu ulkopuolisille.



19

4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Tähän lukuun olen koonnut merkittävimmät niistä sponsorointia
käsittelevistä tutkimuksista, joita sain käsiini.  Sponsorointiin
viittaavia tutkimuksia osoittautui aluksi olevan runsaasti, mutta
lähempi tarkastelu pudotti ne pois tutkimusaineistosta
nykyaikaisen sponsoroinnin kuvaajina. Niillä ei ollut merkitystä
tämän tutkimuksen kannalta, ne olivat filantropiaa ja
talkootyötä. Siinä jo kävi selväksi, että sponsorointi-käsite on
muuttunut ajan mukana.

Koska Glasgow -tapaus on maailmanlaajuisesti tunnettu,
olen antanut sille paljon tilaa, johtuen mm. siitä, että olin läsnä
seminaarissa 1990, Oulussa, kuulemassa Glasgow´n
kulttuurijohtajan kertoessa, miten tapahtui tuo kuuluisa nousu
lamasta kulttuurin avulla. Glasgow oli juuri saanut Euroopan
kulttuuripääkaupunki-arvon.

Seuraavat kaksi ruotsalais-tutkimusta osoittavat, että
naapurissamme todella uskotaan taiteen voimaan yhteiskunnan
hyvinvointitekijänä. Oman ympäristönsä aktivoinnin
esimerkkeinä ovat skotlantilaisen Wexfordin oopperafestivaalit
ja Kuhmon kamarimusiikkijuhlat.  Mielipiteet yritysyhteistyöstä
korostuvat seuraavissa tutkimuksissa, niissä on myönteisiä ja
kielteisiä kokoemuksia.

Taiteen keskustoimikunta on teettänyt kartoituksia
yritysten antamasta tuesta  festivaaleille, tutkimukset ovat viime
vuosilta.   Luvun lopussa on Mainostajien liiton keräämät
sponsorointibarometrien tiedot.
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4.1 Glasgow esimerkkitapauksena

Glasgow on tutkimuksessani esimerkkitapaus elinkeinoelämän ja
taiteen vuorovaikutuksesta. Taloudellisesta lamasta nouseminen
kulttuurin avulla herätti  suurta huomiota Euroopassa.
Ponnistusten jälkeen vuonna 1990 Glasgow´sta tuli Euroopan
kulttuuripääkaupunki Pariisin jälkeen.

Glasgow on Skotlannin suurin kaupunki ja alueellisena
keskuksena 2,5 miljoonalle ihmiselle. 1800-luvulla se oli
maailman rikkain teollisuuskaupunki, erityisalanaan
laivanrakennus. Noilta huippuajoilta on perintönä upea
arkkitehtuuri, Euroopan hienoimmat puistot, konserttitalot,
kirjastot ja teatterit. Sieltä otettiin mallia Yhdysvaltoihin,
Britanniaan ja Eurooppaan. Ennen toista maailmansotaa tuli
lama, jonka myötä tärkein teollisuus loppui, mitä seurasi
työttömyys ja vaikeat sosiaaliset ongelmat.

Kaupungissa panostettiin nousuun vuodesta 1995  lähtien
ja tärkeimmäksi ”moottoriksi” otettiin taiteet. Projekti
suunniteltiin viideksi vuodeksi ja tavoitteena oli päästä
kulttuuripääkaupungiksi. Glasgow´n nousussa  oli kyse koko
seutukunnan ponnistuksista, mukana olivat valtio ja
kuntasektori eivätkä yritysmaailman intressit jääneet huomiotta.
Kaupunki oli oikeastaan pakon edessä, sen oli tehtävä jotakin
noustakseen. Asukkaat olivat tyytymättömiä kaupungin
huonoon imagoon ja oli odotettavissa, että yritykset siirtyvät
toimimaan toiselle paikkakunnalle, jos niiden mielestä alueen
kehittyminen on puutteellista. Nousuprosessissa liike-elämän ja
kulttuurielämän suhteet saivat hyvin näkyvän osaan ja Policy
Studies Institute teetti siitä tutkimuksen, kun nousu oli jo
vauhdissa - projekti oli  sillon kestänyt kolme vuotta.
Tutkimukseen oli valittu 63  tuotannoltaan hyvin erilaista
yritystä. Näiden yritysten johtajia oli haastateltu, ja tutkimus
perustuu heidän mielipiteisiinsä ja kokemuksiinsa. Johtajissa on
sekä senioreita että nuoria ja kaikki he ovat merkittävistä
yrityksistä (Myerscough 1988).

Ajankohtaista materiaalia sain osallistuessani  1990 KULTI-
seminaariin Oulussa. Yhtenä luennoitsijoista oli Glasgow´n
kulttuurijohtaja Robert Palmer. Glasgow oli juuri  saanut
Euroopan kulttuuripääkaupunki-arvon. Seminaariin oli
saapunut myös Keith Hayton Strathclyden Yliopistosta
Glasgow´sta. Hän esitti kritiikkiä Glasgow`n
uudelleensyntymisestä. Oulun Yliopisto kokosi myöhemmin
kirjaksi kaikki kaksipäiväisen seminaarin luennot (Luova
ympäristö -Luova ihminen 1990).



21

Nousuprosessin aikana todettiin verkostojen ja
työkumppanuuden kehittyvän kunnallisten organisaatioiden
välille. Sellaista ei ollut havaittavissa aiemmin. Tutkimuksessa ei
mainita kuitenkaan yrityksiä tuollaisten verkostojen yhteydessä.
Laman vaikutuksesta teollisuuden työpaikat olivat lähes
kadonneet. Niitä kompensoimaan tuli runsaasti uusia
työpaikkoja kulttuuritoimintaan ja palveluelinkeinoihin.
Lisääntyneitä työpaikkoja seurasi luonnollisesti lisääntynyt
ostovoima. Julkisten palvelujen taso oli merkittävässä asemassa
yrityksille niiden rekrytoidessa johtohenkilöitä ja muuta
henkilökuntaa. Yritysjohtajat luottivat palvelujen tason
nousevan, kun tiedettiin taiteen turistien olevan korkeasti
koulutetusta yhteiskuntaluokasta. Oli odotettavissa, että he
vaatimuksillaan  tulevat kehittämään  noita palveluja
(Myerscough 1988,  158.) Kiihkeä kulttuurielämä vauhditti liike-
elämän aikomuksia ja suunnitelmia investoida alueelle,  samoin
se vaikutti myös kaupungin virkamiesten päätöksiin.
Yritysjohtajien keskuudessa oli erimielisyyttä siitä, tuottaisiko
pitkä, viideksi vuodeksi kaavailtu prosessi, halutun päämäärän.
Eikö tämän kaltainen suuri projekti edellyttäisi kehittyneempää
poliittista ja sosiaalista rakennetta kuin mikä Glasgow¨lla oli ?
Suunnitelmaa puolusti kuitenkin tieto siitä, että Glasgow´n
asukkaat olivat tyytymättömiä asuinseutunsa negatiiviseen
imagoon.  Kun taide-elämä voimistui, se nosti paikkakunnan
imagoa, siihen liitettiin käsite ’elämisen laatu ’.  Elämisen laatu
oli yrityksiä houkuttava tekijä, vaikkakin se oli käsite, jota oli
vaikea mitata. Kukaan ei voinut sanoa, mistä johtui, että yrityksiä
muutti kaupunkiin. Niin kuitenkin tapahtui, sillä liike-elämä
uskoi, että ilman voimakasta kulttuurielämää heidän tehtävänsä
olisi  vaikeampaa. Joidenkin yritysten mielestä oli  ’todellista
bonusta’  se idea, että taiteet oli  otettu elinvoimaisuuden
nostajiksi. (Myerscough 1988,  136.) Uusien yritysten johtajat
vakuuttivat, että kaupungin voimakas panostus taiteisiin oli
herättänyt heidän kiinnostuksensa sijoittaa sinne konttorinsa.
Taide oli pääroolissa Glasgow-imagossa, siihen yhdistettiin
käsitteet  ’dynaaminen, itseensä luottava’. Yritysten
halukkuuteen sijoittua kaupunkiin oli kyllä muitakin syitä kuin
taiteen vetovoima. Niitä oli työvoiman saatavuus, sopiva tila
tehtaille, mahdollisuus suuremmista markkinoista ja toiveet
saada yhteydet meren yli Euroopan liike-elämän keskuksiin.
Yritysten kiinnostusta lisäsi myös keskushallinnon virastojen
sijoittuminen sinne, sekä  se, että aluetta esiteltiin runsaasti
julkisuudessa ja siellä liikkui paljon lehtimiehiä, liikemiehiä ja
poliitikkoja.



22

Yritysten  ja taide-elämän väliset yhteydet voimistuivat
nousuprosessin vuosina entisestään.  Glasgow´ssa nuo suhteet
eivät olleet mikään uusi ilmiö, sillä teollisuus oli jo pitkään
osoittanut kiinnostusta ja kohdistanut rahaa järjestöihin  sekä
visuaalista että esittävää taidetta varten. Melkein kaikilla
tutkimukseen valituilla yritysjohtajilla oli jo aiemmin yhteyksiä
taiteisiin ja prosessin myötä mielenkiinto oli yhä lisääntynyt.
Lähes kaikki haastatellut olivat erittäin kiinnostuneita
konserteista, baletista, oopperasta, jazzista ja teatterista. He olivat
sitoutuneita taiteisiin  olemalla henkilökohtaisesti läsnä
taidetapahtumissa, antoivat lahjoituksia ja useat heistä istuivat
taideorganisaatioiden hallituksissa. Myös palveluiden käyttöaste
oli hyvin korkea, sillä yritykset hyödynsivät taidetilaisuuksia
monipuolisesti tilaten esimerkiksi tarvitessaan esityksiä.

Sponsorirahaa yrityksiltä Glasgow´n taidekohteisiin tuli
oikeastaan vähän, vain 1/4  siitä summasta, jonka yritykset
antoivat kansallisiin kohteisiin. Koko sponsorirahasta 75% meni
Scottish Balletille ja Scottish Operalle, joiden taloudelliset suhteet
yrityksiin olivat tärkeät. Glasgow  sai eniten sponsorirahaa
festivaaleihinsa, kun  muut musiikkiorganisaatiot, orkesterit,
museot ja galleriat saivat vähemmän. Yritykset antoivat lisäksi
käytännöllistä ja materiaalista apua.  Esittävä taide sai yleensäkin
yrityksiltä eniten, vaikkakin  olennainen hyöty rajoittui toisinaan
pieniin määriin. Tutkijan ehdoton mielipide oli, että voimakas
kulttuurielämä  on alueen elinkeinoelämälle eduksi.

Robert Palmer, Glasgow´n kulttuurijohtaja, saattoi esitellä
tuoreita tuloksia  elinkeinoelämän ja taide-elämän kohtaamisista
Luova ympäristö-Luova ihminen seminaarissa, Oulussa1990.
Glasgow oli juuri päässyt tavoitteeseensa,
kulttuuripääkaupungiksi. Taidekulttuuri oli noussut
taloudellisesti merkittäväksi tekijäksi ja kaupunkiin oli virinnyt
luova henki.  ”Luovuus on jokaisen kaupungin kasvun
perusehto ja sen ihmisten hyvinvoinnin tae”, hän sanoi.
Prosessin kaikkein tärkein taloudellinen tavoite oli ollut
työllisyyden parantaminen, ja lisäksi oli odotettu turistien virta
kaupunkiin toteutunut. Palmerin mielestä onnistumiselle
tärkeintä oli ollut eri tahojen halu toimia yhdessä, tietynlainen
työkumppanuus. Työpaikkoja oli tullut runsaasti lisää ja taide-
elämä oli vetänyt  matkailijoita mangneetin tavoin.
Palveluelinkeinojen osuus oli kasvanut ja niiden laatu oli
kohonnut odotetusti. Elinkeinoelämä vilkastui, kun uutta
liikepaikkaa etsivät yritykset  sijoittivat sinne konttorinsa.
Kaupungista oli tullut kuningaskunnan suurin  yksityisten
kiinteistöjen sijoitustoiminnan kohde. Palmerin mukaan  sen sai
aikaan
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kaupungin hyvä maine ja valoisa ilmapiiri, ja myös se, että
tiedettiin kaupungin tavoittelevan päässyä Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi. Arveltiin myos, että yrityksiä veti tieto
hyvistä markkinoista, kun keskushallinnon monet virastot olivat
siirtyneet sinne  ja lisääntyneen  turismin myötä oli odotettavissa
asiakasmäärien kasvua.

Alueen asukkaiden omaan taide-elämään oli projektilla
myönteisiä vaikutuksia. Asukkaat kiinnostuivat taiteista entistä
enemmän.  Vuoden 1990  tilaston mukaan valtaosa heistä kävi
taidetapahtumissa,  ja 95%  aikuisväestöstä piti taiteita tärkeänä
ja toivoi, että niiden tarjontaa edelleen lisättäisi julkisin varoin.
Al ueen asukkaiden  oma taidetoiminta sai tukea ja rohkaisua,
kun perustettiin apurahaohjelma yksittäisiä taiteilijoita ja
taidetoimintaa harrastavia järjestöjä varten. Lisäksi kunnostettiin
entisiä rakennuksia ja rakennettiin uusia. Oli myös sosiaalisesti
suunnatut kulttuuriprojektit sairaaloihin, vankiloihin ja
puistoihin, missä ne tavoittivat uutta yleisöä (Palmer 1990).

Keith Hayton  oli tutkinut työllisyyskehitystä Glasgow´n
nousuprosessissa. Hayton vertasi nykyistä tilannetta kaupungin
loistavaan menneisyyteen raskaan metalliteollisuuden ja
laivanrakennusteollisuuden taustaa vasten. Hän myönsi, että
nousu on ollut todellista, mutta näki taiteiden vaikutuksen
merkitykseltään pienempänä kuin Palmer. Haytonin mukaan
taiteiden avulla ei ole pystytty poistamaan kaikkia
työttömyysongelmia. Hän huomautti, että kulttuurin tuomat
työpaikat olivat lähinnä osa-aikaisia, matalapalkkaisia
naistyöpaikkoja, jotka edellyttivät vain vähäistä tai ei ollenkaan
ammattitaitoa. Ne eivät olleet raskaan teollisuuden työpaikkojen
veroisia, joten niitä tulisi olla runsaasti enemmän, jos mieli
niiden korvaavan menetetyt hyväpalkkaiset miestyöpaikat ja
niiden tuoman ostovoiman. Kulttuurialalla hän totesi tarvittavan
vain muutama korkeaa ammattitaitoa vaativan virka. Kun
Glasgow´ssa ei ole ollut koulutettuja henkilöitä ylempiin
virkoihin, niin niiden haltijat ovat tulleet kaupungin
ulkopuolelta, missä heidän asuinpaikkansakin ovat, joten he
eivät ole vähentäneet Glasgow´n työttömyyttä. Hayton on
havainnut kaupungissa saman piirteen muidenkin ammattien
kohdalla: uusille yrityksille ei ole  saatavilla ammattitaitoisia
työntekijöitä. Siksi hän muistuttaa, että kun uusia yrityksiä
houkutellaan seudulle, niille tulisi olla tarjolla niiden tarvitsemaa
työvoimaa, muuten  yritykset saattavat jättää paikkakunnan
piankin saapumisensa jälkeen. Kun koko elinkeinopohja on
muuttunut, niin Haytonin mielestä Glasgow on menettänyt
arvostustaan joutuessaan vaihtamaan entisen arvostetun
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teollisuutensa matkailuun ja vapaa-ajan elinkeinoihin (Hayton
1990,  13 -18).

Työllisyyden kohentaminen oli ollut Glasgow-projektin
päätavoitteita.
Näyttää siltä, että tulos riippuu siitä, mihin nykyistä tilannetta
verrataan. Hayton vertaa sitä laivanrakennusteollisuuden kulta-
aikaan ja saa tuloksen näyttämään negatiiviselta. Palmer vertaa
nykytilannetta lähimenneisyyden lamaan ja yleiseen
työttömyyden aikaan ja saa tuloksen näyttämään positiiviselta.

4.2 Kaksi kuntatutkimusta Ruotsista

Tutkimuksessa Kultur som attraktion (Rubenowitz 1990)
haluttiin saada selville, missä määrin monipuolisella
kulttuuritarjonnalla oli vaikutusta  kuntien kehittymiseen.
Julkisuudessa oli esitetty, että se tuo paikkakunnalle uutta
työvoimaa ja pitää asukkaat paikkakunnalla  sekä lisää luovuutta
ja aineellista kasvua. Tutkimuksella haluttiin saada yritykset
vakuuttuneiksi näistä väittämistä ja samalla saada ne  tukemaan
kulttuuriaktiviteettejä entistä voimallisemmin.

Tutkimus suoritettiin viidessä kunnassa, joista neljä on
Göteborgin lähiympäristössä, yksi kauempana. Haastatteluin
selvitettiin, mikä rooli  kullttuuriaktiviteeteilla ja -elämyksillä oli
yksilölle hänen valitessaan asuinseutua ja mikä merkitys
tällaisilla aktiviteeteillä oli hänen elämäntyytyväisyyteensä.

Asukkaat pitivät kulttuuriin panostamista tärkeänä, siitä
huolimatta, että kaikki haastatellut eivät osallistuneet
kulttuuriaktiviteetteihin  intensiivisesti. Kaikkien mielestä
kuntien tulisi kiireesti lisätä satsaustaan niihin. Tutkimuksen
mukaan kunnan vetovoiman määräävät yhdessä
työmahdollisuudet, vapaa-ajan mahdollisuudet ja
asumisolosuhteet. Kulttuuriset satsaukset ovat  kuitenkin
ensimmäisten joukossa vetämässä työvoimaa seudulle.
Kulttuurin vaikutuksen todettiin paljolti  perustuvan
vuorovaikutukseen muiden alueellisten tekijöiden kanssa, jossa
ne saavat aikaan positiivista synergiavaikutusta. Se vetää
puoleensa vieraspaikkakuntalaisia ja saa kunnan asukkaat
viihtymään.

Tutkimuksessa ennakoidaan tulevaisuutta: sen mukaan
väestön osallistuminen kulttuuritoimintoihin tulee lisääntymän.
Kun keskimääräinen työaika ja työn merkitys vähenevät, niin
kiinnostus vapaa-aikaan ja itsensä kehittämiseen kasvaa. Kun
1980  tietoammatit käsittivät kaikesta työstä 18 %, niin uuden
vuosisadan alussa niiden osuuden arvellaan olevan 30%. Sen
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seurauksena korkeamman koulutuksen statuksen  arvellaan
lisäävän vaatimuksia korkeampien tarpeiden tyydyttämiseksi.
Edelleen päätellään, että väestön keskimääräisen iän noustessa
ihmisten käytettävissä oleva aika lisääntyy selkeästi.  Aluksi
lisääntynyt aika käytetään ulkoiluun ja liikuntaan, sitten ovat
vuorossa kulttuurikohteet.

Tutkimus ei sivuuta koulutusmahdollisuuksia alueellisena
kehitystekijänä, vaan mainitsee, että alue voi kehittyä, vaikka
kulttuuri jätettäisiin huomiotta. Samalla siinä todetaan, että
pelkkä koulutus ei kuitenkaan stimuloi luovuutta eikä
elinkeinoelämän kehittymistä. (Rubenowitz 1990, 53.)

Offensiv regional kullturpolitik  (Strandh 1990) on Ruotsin
maakäräjäliiton raportti kulttuurin merkityksestä alueellisen
kehityksen osana. Raportin pääsanomana on luovuuden
huomioiminen ja yhteiskunnan vastuu ihmisten luovuuden
reservien vapauttamisessa. Luovuus toteutuu kulttuurin kautta,
siksi alueiden kulttuuripolitiikka on tarkastelun keskiössä.
Raportissa mainitaan luovat verkostot tuloksena rikkaasta ja
monipuolisesta kulttuuritoiminnasta. Niiden merkitys korostuu
nykyisessä tietoyhteiskunnassa, ne ovat sen tärkein luonnonvara.
Ihmisen alkuperäisiä  tarpeita ovat leikki ja elämykset ja niihin
liittyvä  luova toiminta. Ne ovat ennaltaehkäisevää
terveydenhoitoa ja toteutuvat parhaiten taiteellisessa
ilmauksessa. Alueelliseen kehitykseen alueellinen
kulttuuritarjonta vaikuttaa siten, että ihmiset ja yritykset
arvostavat seutua, jolla on rikas kulttuuritarjonta. Raportti
toteaa, että  kun  naiset, nuoret ja korkeasti koulutetut henkilöt
valitsevat asumis- tai työpaikkaa, he karsivat suunnitelmistaan
sellaiset seudut, joissa on heikko taidekulttuuritarjonta.
Toimihenkilöiden rekrytoinnissa yrityksiin saatetaan törmätä
paikkakunnan kulttuuritarjonnan puutteeseen.

Raportti nostaa esille  kulttuurin taloudellisesti
merkittävänä, niin että sen toimintojen tukemista voidaan pitää
investointina, sillä kulttuuritoiminnan ympärille  kehittyy
työtilaisuuksia ja sen myötä tuloja. Taidekulttuuri nostaa
paikkakunnan statusta, sen identiteettiä, ja sitä seuraa
asukkaitten ylpeys asuinpaikastaan. Strandh muistuttaa myös,
että muistikuvamme ja mielikuvamme jostakin seudusta
muotoutuu melkein aina kulttuurielämysten   kautta. Kunnalliset
esitteet unohtuvat helposti, eivätkä ne pysty välittämään
mielikuvaa seudusta yhtä tehokkaasti kuin kokemamme taide-
elämykset (Strandh 1990).
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4.3 Oman ympäristönsä aktivoijia

Wexford Opera Festival ( O´ Hagan 1990) todistaa
taidefestivaalin aktivoivasta vaikutuksesta ympäristöönsä. O´
Hagan keskittyy puolustamaan festivaalin julkisen rahoituksen
tarpeellisuutta. Pieni Wexfordin kaupunki sijaitsee Dublinin
eteläpuolella. Sen festivaali on ollut olemassa  vuodesta 1951.
Sisällöltään se on oopperafestivaali, joka toistuu  joka syksy
kolmen viikon ajan. Tämä festivaali saa valtiolta 1/4
rahoituksestaan ja valtionavun  todetaan olevan pieni
verrattaessa sitä samankokoisiin festivaaleihin Euroopassa.
Lisäksi avustus tulee välillisenä kansallisen sinfoniaorkesterin
kautta, joka saa näin työtilaisuuden. Sponsorisuhteiden osuus on
20%, ystävyysyhdistyksen jäsenien 10% ja pääsylippujen 42%
budjetista.  O´Hagan korostaa festivaalin merkitystä ulkomaisten
turistien mielenkiinnon kohteena, josta koko Irlanti saa suosiota.
Myöskään festivaalin merkitystä Wexfordin asukkaille
työllistäjänä  ja ylpeyden aiheena ei voida sivuuttaa. Jos festivaali
jouduttaisiin lopettamaan, niin rikkaat ihmiset, jotka  tulevat nyt
sinne Dublinista ja Britanniasta, löytäisivät pian uuden kohteen
ja voisivat sellaisen organisoidakin, arvelee O´Hagan. Häviäjiä
olisivat ennen muita Wexfordin ja sen laajan ympäristön
asukkaat . Hagan vetoaa  festivaalin välillisiin vaikutuksiin.
Niistä hän mainitsee ulkomaalaisiin liittyvän työansion ja
kansainvälisen statuksen, jotka menetettäisi korkealaatuisen
tapahtuman myötä. Lisäksi festivaali kasvattaa
palveluelinkeinoja, sillä turistit kiinnostuvat festivaalista vain, jos
sen ohessa hotellien, ravintoloiden ja muiden palveluiden taso
vastaa mainontaa. Myös hän muistuttaa, että laadukas
tapahtuma kasvattaa paikallista kauppaa. Yrityksille tapahtuma
viestittää, että seudulla on kyvykästä ja motivoitunutta
työvoimaa. Alue alkaa kiinnostaa johtohenkilöitä,
toimihenkilöitä ja niiden vierailevia asiakkaita,  Näin O´Hagan
luettelee suuren määrän seurannaisvaikutuksia, jotka syntyvät
laadukkaan tapahtuman ympäristöön. Vaihtoehtona julkiselle,
siis valtiolta ja kunnalta tulevalle tuelle, O´Hagan näkee yritysten
sponsorituen, johon olisi turvauduttava julkisen tuen loppuessa.
Hän suhtautuu kuitenkin epäröiden sellaiseen tilanteeseen,
koska pelkää sponsorisuhteiden vaikutuksia (O´Hagan 1990).
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Kuhmon Kamarimusiikki  on vaikutuksiltaan paljolti edellisen
kaltainen (Karjalainen 1990). Festivaali perustettiin vuonna 1970
kauas syrjäseudulle Itä-Suomeen. Tuulikki Karjalainen kuuluu
festivaalin johtajistoon, joten hän  on  nähnyt läheltä festivaalin
vaikutukset. Hän korostaa, miten festivaalin parissa
työskentelevät ovat vuosien myötä saaneet ammattikokemusta ja
kansainvälisyyskasvatusta. Vuorovaikutus festivaalin ja
yhteisöjen välillä on ollut merkittävä positiivinen asia. Oli
selvästi havaittavissa, kuinka elävän taidetapahtuman
kokeminen oli laajentanut ja voimistanut  paikkakunnan
asukkaitten omaa taideharrastusta. Kuhmon kunta oli hyötynyt
paljon sinne sijoittuneesta festivaalista. Se oli tullut
kansainvälisesti tunnetuksi ja sai nauttia myönteisestä imagosta
ja arvostuksesta. Tuulikki Karjalainen toteaa, että festivaali tuo
selvästi taloudellista hyötyä sijaintikunnalleen, mutta on sitä
mieltä, että yksin festivaali ei pysty saamaan turismin ja liike-
elämän kiinnostusta heräämään. Se tarvitsee oheensa
paikkakunnan tasokkaat palvelut. Vasta niiden ansiosta
nousevat työllisyysluvut, mikä syntyy epäsuorina vaikutuksina
matkailun ja palveluelinkeinojen kautta. Lisäksi Tuulikki
Karjalainen on vakuuttunut, että taidefestivaalia ympäröi
luonostaan innovatiivinen kokeilun ilmapiiri, mikä lisää
yritysten mielenkiintoa niiden etsiessä sijoituspaikkaa
(Karjalainen 1990,  103, 106).

4.4 Mielipiteitä yritysyhteistyöstä

Corporate Support for the Arts (Australia Council/Wheeler
1993) seuraa taiteiden yrityksiltä saamaa tukea  seitsemän
vuoden ajalta. Motiivit taiteiden tukemiseen olivat
yrityskohtaisia. Jotkut tukivat puhtaasti kaupallisista syistä,
toiset ihmisystävällisyydestä tai joihinkin muihin järkisyihin
vedoten. Asenteet olivat kuitenkin pysyneet samoina vuodesta
1986 lähtien. Kasvua havaittiin yhtiöiden johtohenkilöiden
henkilökohtaisessa kiinnostuksessa, missä se näkyi lisääntyneenä
taidetapahtumien järjestämisenä yritysasiakkaille ja
henkilökunnalle. Yhteistä tukijoille ja ei-tukijoille oli, että he
halusivat tietoa siitä, mitä vaikutuksia oli yritysten ja taiteiden
välisillä suhteilla. Ne yritykset, jotka tukivat taiteita, olivat
järkähtämättömästi sitä mieltä, että taiteet ansaitsevat tukemisen.
Enemmistö heistä oli vieläpä sitä mieltä, että taiteiden tukeminen
on enemmän yritysten kuin valtion asia.  Lisäksi heidän
mielestään  tällainen tukijan rooli oli yrityksille elintärkeä,
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vaikkakin heillä oli sekä edullisia että epäedullisia kokemuksia
kohtaamisestaan  taidemaailman  kanssa. He uskoivat, että
taiteiden ansiosta yrityksiä on helpompi lähestyä Yrityksiä, jotka
eivät tukeneet taiteita oli siirtynyt vähitellen taiteen tukijoiksi,
mutta  9% vielä pysyi entisessä kannassaan. He eivät olleet
taiteen vastustajia, mutta olivat sitä mieltä, että kuten yritysten,
niin taiteidenkin olisi tultava toimeen oman toimintansa varassa.
He olivat myös sitä mieltä, että taiteiden tukeminen on
hallituksen asia eikä yritysten asia. Osa heistä oli vetäytynyt
tukemisesta, koska taideorganisaatiot olivat olleet kiittämättömiä
saamastaan tuesta. Samaa mieltä oli 34%  tukea antavista
yrityksistä. Kuitenkin yritykset ja taide-elämä olivat oppineet
paremmin ymmärtämään toistensa toimintaa ja näytti siltä, että
tulevaisuudessa yritysmaailma tulee osoittamaan suurempaa
huomiota taideorganisaatioille (Wheeler 1993).

Ajatusten vapaakauppaa (Bourdieu, Haacke 1994) kirjaa
negatiivisia havaintoja elinkeinoelämän ja taiteiden
kohtaamisesta. Teemoina ovat taiteen rahoitus, taloudelliset
kytkennät ja taiteen sensurointiyritykset. Kirjoittajat  kokevat
yhteydet talouselämään uhkana. Heidän mielestään yritykset
koettavat kavalasti kietoa taiteilijat taloudellisella riippuvuudella
määräysvaltaansa. Kirjoittajat suhtautuvat yritystukeen
pilkallisesti, koska yritykset saavat  lahjoituksensa
verohuojennuksina takaisin. Samalla he toteavat, että
sponsoreihin on pakko turvautua, koska julkinen tuki ei ohjaudu
oikeaan osoitteeseen. Heidän mielestään Euroopassa vallitsee
ylikorostunut taloudellisen ajattelun ajanjakso, jonka tulisi jäädä
väliaikaiseksi ja edetä siitä kulttuurin kehittämiseen, muuten se
näivettyy. Riippuvuussuhteiden verkosto sitoo taiteilijat ja
pakottaa heidät esiintymään ulospäin näyttävästi, jotta he
saisivat  sponsoreita. Kirjoittajat näkevät yhteydet yrityksiin
yksinomaan  masentavina ja alistavina.  Taiteilijan on
vuokrattava gallerioita tullakseen huomatuksi ja museoiden on
valittava huomattuja taiteijoita saadakseen sponsoreita. Laulajien
ja instrumentalistien on päästävä julkisuuteen keinolla millä
hyvänsä saadakseen kutsuja esiintymään ja festivaalien on
valittava tunnettuja esiintyjiä päästäkseen arvostettujen yritysten
sponsoroimiksi.

Tutkijat kiinnittävät huomionsa uuteen sanaan
”yhteistyökumppanit”, jolla on alettu ilmaista sponsorointia.
Heidän mukaansa uusi sana sisältää jotakin vaarallista, kun
yritykset haluavat antamansa rahan lisäksi myös yhteistyötä.
Kirjoittajat vaativat yhteiskuntaa hoitamaan taloutta niin, että
taidekulttuuri voi elää ja voi hyvin. Kulttuuri on kantovoima, se
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kantaa meidät huonojen asioiden yli, yhteiskunta säilyttää
identiteettinsä kulttuurin avulla. He kysyvät ja vastaavat: ”Miten
me vapautamme ihmisen olemaan luova ihminen?  Se vaatii, että
teemme sen puolesta jotakin ”(Bourdieu, Haacke 1994).

Art & Business (Jacobson 1993) kuvaa myönteiseksi täydellistä
partnerisuhdetta yritysten ja taiteen välillä. Hän asettaa
kysymyksiä: Kuinka taide voidaan tuoda yrityksen sisälle ?
Kuinka luovuus ja bisnes voivat vaikuttaa toisiinsa tuottavasti ?
Tutkijan mukaan luovuus ja liike-elämä voivat molemmat
kukoistaa toimiessaan yhdessä. Jacobson on etsinyt kohteekseen
kolmestakymmenestä kaupungista kaikkein
uudistusmielisimmät yritysjohtajat. Tutkimus  haluaa osoittaa,
että taide voi tehdä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Sen
valitsemissa  kohteissa elinkeinoelämän tavoitteet ovat
ensisijaisia, taide palvelee yrityksiä, mutta voi samalla myös itse
hyvin. Taiteita edustaa tässä  moderni kuvataide, ja
esimerkkitapaukset ovat Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista.
Joillakin suuryrityksillä on omat taidemuseonsa, toisilla on omat
näyttelytilat tai ne ovat yhteisiä artistien  ja arkkitehtien kanssa.
Taiteilijain työt kaunistavat yritysten toimipaikkoja, mutta
vastapalvelukseksi yritykset  sponsoroivat taiteilijoille
työskentelytiloja ja opetustoimintaa. Taiteet auttavat näin
yrityksiä myymällä imagonsa kilpailuun markkinavoimista ja
taiteilijat kietoutuvat yrityksen tuotteiden mainontaan. Tutkija
näkee tässä taiteille tarjoutuvan suurenmoisen tilaisuuden
yhdentyä yhteiskuntaan ja uuteen sukupolveen, virkistää ja
kasvattaa työvoimaa. Mutta tutkimuksellaan hän haluaa myös
näyttää, kuinka yritysmaailmalla voi olla elävä rooli  taiteessa.
Jacobsonin mielestä viestin tulisi tavoittaa  nyt ja tulevaisuudessa
kaikki liikemiehet  ja taiteilijat. Hän ennustaa, että
lähitulevaisuudessa tullaan etsimään vallankumouksellista
mallia elinkeinoelämän ja taide-elämän partnerisuhteelle
(Jacobson 1993, 9 ).

Megatrendit (Naisbitt, Aburdene 1990)  ennakoi taidekulttuurin
asemaa tulevassa vuosisadanvaihteessa. Pääsanoma on, että
yhteiskunnassa taiteet tulevat syrjäyttämään urheilun  vapaa-
ajan suosituimpana kohteena
Mielipiteen argumenttina on uuden tietoyhteiskunnan työväestö.
Se on historian parhaiten kouluettu sukupolvi, joka  arvostaa
taiteita ja sen jäsenillä on varaa pääsymaksuihin. Tutkijat
ennakoivat, että yritysjohtajiin kuuluu
2000-luvulla entistä enemmän taidetta harrastavia naisia ja alle
45-vuotiaita miehiä, joita ei rasita entinen urheilun ja
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elinkeinoelämän välinen liitto. Jo tutkimuksen ajankohtana
Yhdysvalloissa oli nähtävissä muutos yritysten mielipiteissä.
Mielenkiinto urheilun sponsorointiin oli hiipunut ja rahoja oli
alettu siirtää  taidekohteisiin. New Yorkin lisäksi Pariisi ja Tokio
olivat tämän taiteiden renessanssin kärjessä. Ennen muita
amerikkalaiset olivat tehneet täyskäännöksen. Tutkijat näkevät,
että sponsoroinnin  kautta juuri yrityksillä on ratkaisevin
vaikutus ihmisten tapaan viettää vapaa-aikaansa.
Miksi yritykset sitten yhä innokkaasti tukevat urheilua ? Vastaus
siihen on, että tottumukset muuttuvat hitaasti. Monet yrityksistä
eivät ole vielä tiedostaneet muutoksen edullisuutta, mutta panos-
tuotos analyysi osoittaisi taiteiden sponsoroinnin ylivoimaiseksi
vertailussa.

Tutkijat ennakoivat, että urheiluun sponsorointi  jää
ennalleen, mutta tuki taiteille tulee dramaattisesti kasvamaan.
Kun taiteita on aiemmin pidetty yleishyödyllisten asioiden
arvoisina, niiden uusi rooli markkinoinnissa ja suhdetoiminnassa
ei voi jatkossa jäädä yrityksiltä huomiotta.
(Naisbitt, Aburdene 1990).

Why  Do Companies Sponsor Arts Events ? (Hagan and Harvey
2000) vastaa kysymykseen yritysten tarpeella kasvattaa
imagoaan. Tutkimuksessa vertaillaan filantropiaa ja
sponsorointia. Hyväntekeväisyys taiteita kohtaan on vallinnut
USA: ssa jo pitkään, mutta Euroopassa ei ole sellaista traditiota.
Kuitenkin vuodesta 1960 lähtien yrityksillä on ollut
sponsorisuhteita. Tutkimuksessa  tarkastellaan 69 yritystä, jotka
ovat sponsoroineet 129  taidetapahtumaa Irlannissa.
Pääasialliseksi motiiviksi sponsorointiin nähtiin imagon
edistäminen. Yritysten ja taidetapahtumien välillä on
tutkimuksen mukaan ”kaupallista vaihtoa”, mikä tarkoittaa
pääasiassa rahaa, mutta myös  lahjoituksia. Palautteena, siis
vastikkeena, yritys saa hyötyä siitä, että sen nimi liitetään
taidetapahtumaan. Yhteistyössä on neljä  sektoria: ilmoitukset,
henkilökohtaiset myynnit,  myynnin edistäminen yleisillä
suhteilla sekä sponsorisuhteiden myötä paljon läheisiä suhteita.
Filantropian etuna on, että sitä ei voi pitää kaupallisena ja se on
niin muodoin vapaa verotuksesta. Tutkijat näkevät yrityksille
koituvan paljon etua yhteyksistä taiteisiin. Niistä
huomattavimpia on suhdetoiminnan laajuus. Yritysten
satsauksen taidesponsorointiin he toteavat olevan kovin
vähäinen kustannuserä. Esimerkiksi USA: ssa  1995  suunnattiin
taiteisiin sponsorirahaa vain 6%,  kun samanaikaisesti urheilu sai
yrityksiltä 65% ja pop -musiikki 10%. Tutkijat ennustavat, että
taiteen  sponsorisuhteiden  ylläpitämiseksi käytetyt
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kustannukset tulevat kasvamaan merkittävästi (Hagan and
Harvey 2000).

The Economics of Music Festivals (Frey 1994) keskittyy
selvittämään, miksi klassisen musiikin- ja oopperafestivaalien
määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Se on
hämmästyttävää, koska festivaalit eivät ole mikään uusi ilmiö.
Frey näkee kasvavan loma-ajan, kasvavan rahan käytön ja
kulttuurin olevan yhteydessä toisiinsa. Hän päättelee, että
todellinen syy kasvuun  on seurausta työajan lyhenemisestä.
Lomaa on 5 -6 viikkoa vuodessa ja sen aikana on yleistä lähteä
pois kotoa ja käyttää entistä enemmän rahaa vapaa-ajalla, sillä
elintaso on noussut  ja matkustaminen tullut halvemmaksi. Tästä
seuraa, että kulttuuritarjontaa odotetaan ja vaaditaan. Freyn
mukaan nykyaikana väestö odottaa, että niillä alueilla, joilla se
asuu, täytyy olla yhden tai useamman lajin festivaali. Taiteisiin
kohdistuu suuria odotuksia etenkin kesäkuukausien aikana ja
niinpä useimmat festivaalit onkin sijoitettu loma-aikaan, jolloin
ne voivat tarjota lomanviettäjille kiinnostavia ohjelmia.

Tutkija on useiden artistien ja musiikinjohtajien mielipiteitä
kuultuaan päätynyt tulokseen, että perinteiset ooppera-  ja
konsertti-instituutiot ovat luutuneita ja kankeita. Ne ovat
hallitusten, johtokuntien ja ammattiyhdistysten hallinnoimia.
Työntekijöillä on kiinteä palkka ja työaika, loma-ajat ja edut,
jotka rajoittavat  instituutioiden toimintaa muulloin kuin
varsinaisena rajattuna toimikautena.

Frey näkee tässä festivaalien tilaisuuden, ja hän luettelee
sen etuja: Festivaalit toimivat vain lyhyen ajan, viikon tai
muutamia viikkoja. Ne voivat toimia vähemmällä rahalla
verrattuna perinteisiin instituutioihin. Niillä on vain vähän tai ei
ollenkaan kiinteää palkkaa saavia toimitsijoita eivätkä heidän
palkkansa ole korkeita. Festivaalin tuottajana yksityinen
instituutio  on lisäksi vapaa toteuttamaan omia ideoitaan, eikä se
ole riippuvainen valtiosta, jolta se saa korkeintaan vähän
avustusta. Freyn mukaan festivaalien tulisi ottaa kaikki hyöty
vallitsevasta tilanteesta ja matalista kustannuksista (Frey 1994).
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4.5 Tavoitteet ja vastikkeet 1990-luvulta lähtien

Vaikka Australia Councilin tutkimuksessa  yritysten motiivit
osoittautuivat yrityskohtaisiksi, niin yhteistä oli kuitenkin
varmuus siitä, että taideyhteydet saivat aikaan  yrityksistä
myönteisiä mielikuvia; sellaista yritystä oli helppo lähestyä. Jopa
yritykset, jotka olivat keskeyttäneet sponsorointinsa taiteisiin,
palasivat tukijoiksi, todeten, ettei heillä ole varaa olla tukematta
taiteita  Taideyhteyksien myötä
saatiin vastikkeena mahdollisuus  suhdetoiminnan hoitamiseen
sidosryhmille  mm. vip-tilaisuuksien muodossa. ( Wheeler1993.)

Hagan and Harvey   vakuuttivat yritysten motiivin
sponsorointiin liittyvän imagotekijöihin. Vastikkeensa ne saivat
siitä, että yritysten nimi liitettiin taidetapahtumaan. Lisäksi
yritykset saivat paljon  uusia, läheisiä suhteita ja ne havaitsivat
sponsoroinnin edistävän myyntiä. (Hagan and Harvey 2000.)

Marjory Jacobsonin tutkimuksessa molempien osapuolien
motiivit ja vastikkeet on yhdessä harkittu ja ne ovat tasapainossa
- molemmat hyötyvät yhteiselosta. Kuitenkin elinkeinoelämän
tavoitteet ovat etusijalla.Yritysten motiivina on imagon
ylläpitäminen laadukkaan taiteen  koristaessa yritysten
toimitiloja. He ylläpitävät taiteilijoita, jotka vastikkeeksi antavat
oman imagonsa yrityksen käyttöön myös mainoksissa. (Jacobson
1993.)

Ruotsin maakäräjäliiton raportin tuloksissa mainitaan
taidekulttuuritarjonnan merkitys yrityksille niiden  rekrytoidessa
työvoimaa.
Yritysten tukiessa taidetoimintoja ne saavat henkilökuntansa
kautta luovia
reservejä, jotka lisäävät työpaikan hyvinvointia. (Strandh 1990.)

Bourdieu ja Haacke  näkevät yritysten motiivit resurssien
tarpeessa olevien taideaktiviteettien hyväksikäyttönä. Heidän
mielestään yritysten motiivit ovat itsekkäitä  ja vastikkeet
vaatimuksia, joila yritykset tavoittelevat vain omaa hyväänsä. He
toivovat, ettei taiteen tarvitsisi ollenkaan hakea yrityksistä  ns.
yhteistyökumppaneita. (Bourdieu, Haacke 1994.)

Naisbitt ja Aburdene näkevät taiteiden renessanssin
alkavan toteutua uudella vuosituhannella 2000. Uusi ajattelu jo
on alkanut vallata alaa Yhdysvalloista Japaniin, Länsi-Saksaan ja
Isoon Britaniaan. Heidän tutkimuksensa motiivit poikkeavat
edellisistä. Motiivina kiinnostukselle taiteiden tukemiseen on
henkinen etsintä,  elämän tarkoituksen uudelleen
tarkasteleminen. Siihen  taiteet antavat mahdollisuuden.
Konkreettisiakin motiiveja on. Ennen muuta: yritykset
tavoittelevat  vaativan, sivistyneen kuluttajakunnan suosiota
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tukemalla taiteita. Taiteiden uusi elinvoima ja niiden selkeästi
lisääntynyt esilläolo mediassa on huomattu yritysten taholta. Ne
näkevät saavansa vastikkeet tuelleen markkinoinnissa ja
suhdetoiminnassa.
(Naisbitt, Aburdene 1990.)

Australia Council Myönteiset  mielikuvat  ------ Mahdollisuus  järjestää
suhdetoimintaa sidosryhmille 
Vip-tilaisuuksia

Hagan and Harwey Imagotekijät ----------------- Yrityksen  nimi taidetapahtuman
yhteydessä.  Uusia suhteita

Myynninedistämistä

Bourdieu, Haacke Yksinomaan yritysten ------- Taiteen hyväksikäyttöä
hyöty

Jacobson Yritysimagon  rakentaminen--- Taide ”vuokraa” imagonsa
Taiteilijain työllistäminen Taiteilijat työskentelevät

yrityksille

Strandh Helpottaa työvoiman -------- Luovuutta, hyvinvointia
rekrytoinnissa henkilökunnassa

Naisbitt, Aburdene Henkinen etsintä -------------- Taiteiden  antama sisältö,
Valveutuneen korkea laatu, uusia ajatuksia,
kuluttajakunnan myönteisiä mielikuvia
tavoittaminen

Kaavio  1.
 Yritysten tavoitteet ja  niiden saamat

vastikkeet 1990-luvulta lähtien aikaisempien
tutkimusten mukaan.
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4.6 Sponsoroinnin  kehittyminen  tukimuodoksi

Suomalaisten yritysten tukea taiteille 1900 - luvulla on kartoitettu
Taiteen keskustoimikunnan toimesta vuodesta 1984  alkaen
(Pekka Oesch 1990, 1993 , 1999). Vaikka suurteollisuuden
tukitoimien perinteet ulottuvatkin 1800-luvulle, niin taiteen
tukeminen laajemmassa määrin on suhteellisen uusi ilmiö.
Yritysten tuki  taiteelle tutkimuskauden alkaessa on  ollut
ensisijaisesti  lahjoituksia ja kuvatataidehankintoja. Kuvataidetta
yritykset olivat hankkineet lähinnä omiin kokoelmiinsa,
lahjoitukset kohdistuivat taidetta edistäviin säätiöihin ja
museoihin. Lisäksi on tuettu oman henkilökunnan
taideharrastuksia.

Urheilua on sponsoroitu jo 1960 -luvulta lähtien, mutta
kulttuurista  yritykset kiinnostuivat sponsorointikohteena vasta
1980 -luvulla taidefestivaalien lisääntyessä. Sponsorointi
tukimuotona kasvoi voimakkaasti vuoteen 1987 tultaessa ja
yleistyi 1990 -luvulla. Yritysten tuki taiteille oli korkeimmillaan
vuonna 1987, jolloin kokonaistuki  oli  52,6 milj. markkaa (Oesch
1990, 41).  Tuen pääosa oli taidehankintoja sponsoroinnin ollessa
toiseksi suosituinta ja pääkohteena musiikkifestivaalit.
Sponsorointi on ollut ennen kaikkea teollisuuden, pankkien ja
kaupan alan tukimuoto kulttuurille. Yritystuella on ollut nousu-
ja laskukausia. Yleinen lama aiheutti 1993 yrityksiltä tulevan
taiteen tuen  romahtamisen  puoleen entisestään. Se osoitti
konkreettisesti  sponsorituen suhdanneherkkyyden. Aivan
samoin  kunnilta tulevaan tukeen  on  vaikuttanut kuntien
taloudellinen tilanne.  

Vuoden 1999  tilasto myötäilee pääosiltaan  aiempia
selvityksiä. Säveltaide oli kuitenkin suosituimpana
taidekohteena sivuuttanut  kuvataiteen  Sponsorointi
musiikkifestivaaleihin oli vakiintunut osaksi yritystoimintaa,
kun niiden havaittiin keräävän runsaasti yleisöä, jolloin
yrityksen nimi saatiin näkyvästi esille. Lisäksi taideyhteyksien
vaikutus yrityskuvaan ja tuotteiden markkinointiin oli todettu
hyväksi (Oesch 1999,  84, 86, 87).

Tutkimuksen mukaan satunnaisuus taiteen tukemisessa
näkyy selvästi. Edelleen taiteita tukivat suuryritykset, mutta
pienet ja keskisuuret vain vähäisessä määrin tai ei ollenkaan.
Merkittävin taiteen tukija on edelleen teollisuus. Rahoitus- ja
vakuutusalan tuki  on myös huomattava, mutta määrällisesti se
on jäänyt teollisuuden tukea pienemmäksi, johtuen siitä, että
niiden toimialojen yrityksiä on  lukumääräisesti teollisuuden
yrityksiä vähemmän (Oesch 1999,  83).   Urheilun saama tuki on
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koko selvityksen ajan ollut monin verroin runsaampaa kuin
taiteiden saama tuki.

4.6.1 Sponsoritulojen osuus budjeteissa

Talouskirjanpidossa sponsoriraha esiintyy ensimmäisen kerran
1994. Vuoden 1999  tilaston mukaan koko maassa  yrityksiltä
saatiin tukea taiteille  eniten Uudeltamaalta, jossa se oli  92%
kokonaistuesta. Siellä joka viides yksittäinen avustussumma  oli
vähintään 500 000 markkaa, kun Uudenmaan ulkopuolella vain 3
% yrityksistä käytti niin suuria summia. Yli puolet muista
Uudenmaan yrityksistä tuki taiteita alle 100 000 mk:lla ja koko
maassa vastaava luku oli alle 50 000 mk.  Suurten tukisummien
keskittyminen Uudellemaalle selittyy sillä, että
pääkaupunkiseudulla sijaitsee konserniyritysten pääkonttorit,
joissa tehdään sponsorointiratkaisut. Sponsorointikohteena
olevat festivaalit ovat kuitenkin pääosin Uudenmaan
ulkopuolella (Oesch 2001, 75).

 Kulttuuritapahtumien taloudesta on kartoitettu
tilastotietoa Taiteen keskustoimikunnan toimeksiannosta.
Tutkimuskohteena ovat olleet  valtionapua hakeneet festivaalit
(Kukkonen 2000,  2001). Valtiolta ja kunnilta saatua tukea
nimitetään julkiseksi tueksi,  yrityksiltä  saatua sponsorirahaa
yksityiseksi tueksi. Sponsoroinnin motiivina  tutkimuksessa
todetaan yritysten halu auttaa taiteellisesti tasokkaiden
tapahtumien tuomista sellaisillekin seudulle, missä ei muutoin
niitä olisi. Lisämotiivina on yritysten tarve tarjota vierailleen
taideohjelmia tai muutoin yritysten halu esiintyä ulospäin
taidekulttuurin yhteydessä. Tutkijan mukaan  sponsorointi ei ole
yrityksiltä pelkkää  kulttuurin tukemista, vaan sen ohella
edullista markkinointia, näkymistä  hyväksi havaitun
tapahtuman yhteydessä ja verrattavissa mainostilan ostoon.
(Kukkonen 2001, 9.) 

Festivaalien omaan tulonhankintaan kuuluvat
sponsorirahan  ohella pääsylipputulot. Sponsoritulot kasvoivat
hitaasti laman jälkeen, jolloin etenkin pankkien tuki oli
romahtanut.  Elpyminen alkoi vasta 1997 siten, että tuki saavutti
edeltäneen tason  vuoteen 1999  tultaessa. Samaan aikaan  valtion
tuen osuus väheni ja lipputulojen osuus  pienentyi, mikä johtui
osaksi siitä, että festivaalit  alensivat lippujen hintoja
sponsoritulojen kasvaessa. Kuntien osuus tukemisessa vaihtelee
edelleen ja kuntien taloudellisen tilanteen heikentyessä
festivaalituki saattaa pienentyä. Kunnan antaman tuen  merkitys
on kuitenkin hyvin tärkeä. Monesti se on ollut lähtökohta  koko
festivaalin  syntymiselle ja edellytyksenä  toiminnan
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jatkumiselle. Se on myöskin ehto  valtionavun saamiselle. Taiteen
keskustoimikunnan tutkimuksessa olevat festivaalit  saivat
vuonna 1999  keskimäärin 24%  kuluistaan julkisina avustuksina
valtiolta ja kunnilta, sponsoritulojen ollessa 15%. Suuri osa
festivaaleista toimii nollatuloksen tuntumassa, myös sen
alapuolella. (Kukkonen 2001,  25, 62,67.)

Tutkimuksen mukaan festivaalit ovat levittäytyneet yli
maan. Niitä oli vuonna 1999  jokaisessa 21 maakunnassa,
keskimäärin 12  festivaalia  jokaisessa. Sen mukaan niitä oli
yhteensä noin 252 , sisällöltään erilaisia.Valtion tuki  oli
kuhunkin maakuntaan keskimäärin yli 800 000 mk. Käytännossä
tuki jakautui kuitenkin epätasaisesti 20 000 markasta yli 3
miljoonaan markkaan  (Kukkonen 2000, 31). Vuosisadan
vaihteeseen tultaessa entistä useampi festivaali  toimi
sponsorituen ja pääsylippujen  varassa, jolloin  julkinen tuki vain
täydensi yksityistä rahoitusta, sillä monelle festivaalille  julkinen
tuki on merkinnyt ainoastaan kunnallista tukea.

Vuonna 1999 valtion avustusta haki 71 säveltaiteen
festivaalia, niistä tukea sai 44. Vuonna 2000 avustusta  haki 78,
niistä tukea sai 41 (Kukkonen 2000, 26). Koko julkisen sektorin
vähentäessä tukeaan  on festivaalien ollut pakko etsiä keinoja
toiminnan jatkamiseksi.  Monet vakiintuneet festivaalitkaan eivät
hae valtionapua ollenkaan. Syynä on ollut tympääntyminen
turhiin hakemisiin, jotka eivät ole tuottaneet tulosta. Festivaalit
ovat kääntyneet yritysmaailman puoleen  ja sitä kautta saaneet
taloutensa varmemmalle pohjalle,  kuin mitä niukka valtionapu
olisi niille antanut  (Kukkonen 2001, 16). Vuodesta 1994  lähtien
sponsoroinnin osuus on kasvanut voimakkaasti,  niin että 1999
se oli lähes kolmannes festivaalien tuloista, julkisen tuen ollessa
vain noin neljäsosa. Pääsylipputulot ovat kasvaneet yhdessä
sponsorituen kanssa, joten niillä on kompensoitu julkisen tuen
puuttuminen. Liike-elämä on edelleen lisännyt kulttuurin
sponsorointiaan  ja trendin uskotaan jatkuvan (Oesch 1999, 9).
Edellä esitettyä voidaan kuvata neliöllä:

      Taidefestivaalin visio

         Realismi Eettisyys
      Julkiset avustukset Festivaalin laatutaso
                   Sponsoritulot

          Riskit
               Pääsylipputulot

Kaavio 2.
           Sponsoroinnin asema taidefestivaalissa
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4.6.2 Sponsorointibarometrit

Mainostajien Liitto kokoaa vuosittain sponsorointibarometriin
tiedot jäsenyritystensä  markkinointiviestintään käyttämästä
panostuksesta.  Liittoon kuuluu yli 400 jäsenyritystä, jotka
edustavat teollisuutta, kauppaa ja palvelualoja.  Niiden
markkinointiviestintä edustaa 80%  markkinointiin käytettävästä
rahamäärastä  koko maassa, joten barometri antaa lähes
kokonaiskuvan. Vuodesta 1996  lähtien suosituimpina kohteina
urheilun jälkeen ovat olleet korkeakulttuuri ja sosiaaliset kohteet.
Erityisesti taidetapahtumat ovat saaneet suurimpia positiivisia
lukuja. Tiedot vuodesta 1997  osoittavat, että  teollisuus ja
palveluala käyttivät eniten rahaa sponsorointiin, ja sittemmin
kauppa on eniten lisännyt sponsorointiaan. Barometrin tiedot
antavat yritysten kiinnostuksesta tarkemmat tiedot kuin edellä
mainitut tutkimukset, sillä barometri mittaa nimenomaan
sponsorointia ja tiedot tarkistetaan vuosittain. Vuoden 2000
”mainoskakussa” kuvataan yritysten markkinointiviestinnän
kohteet. Kaikkiaan mainoskakusta näkyy, mihin yritysten
mainosrahat kohdistuvat. Markkinointiviestinnällä on monia
kohteita, ja sponsorointi on siinä joukossa todella pieni lohko,
vain 3 %   (Suomen Callup Media OY 2001). Tuosta lohkosta
urheilu saa 70 prosenttia, kun taas kulttuurin on ollut
tyytyminen 15  prosenttiin.   Vuoden 2001  barometrin mukaan
sponsorointi on vasta nyt vakiintunut yritysten toiminnassa, kun
se aiemmin on monilla yrityksillä ollut satunnaista tai tilapäistä,
samalla kun urheilu on saanut   toistuvasti vuodesta toiseen
leijonanosan yritysten huomiosta. Kulttuurin läpimurtoa on
odotettu ja ennustettu parin viime vuoden aikana.
Sponsorointibarometri  2002  on nyt käytettävissä.  Barometri  on
julkaistu maaliskuussa  ja sen tiedot ovat  vuodesta 2001. Selvä
nousu kulttuuriin sponsoroinnissa  on  tapahtunut sikäli, että
sponsoroivien yritysten määrä on noussut edellisen vuoden 49
prosentista 61 prosenttiin. Erityisesti taidetapahtumat
kiinnostivat yrityksiä, kun taas viihdetapahtumien sponsorointi
on voimakkaassa laskussa. Urheilun sponsorointi on odotetusti
laskenut, mutta se on kuitenkin edelleen kärjessä. Kulttuurin
saamat positiiviset luvut eivät vieläkään ylitä urheilua doping-
skandaalienkaan jälkeen. Syyn nähdään olevan siinä, että
sopimukset urheilun sponsoroinnista on tehty pitkäaikaisiksi.
Lisäksi on havaittavissa, että yritysten mielenkiinto suuntautuu
urheilusta vapauduttuaan kulttuurin ohella aikaisempaa
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enemmän sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin kohteisiin sekä
tieteeseen.
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5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tarkastelen tutkimuksessani liike-elämän ja taiteiden
kohtaamista sponsorointitilanteessa. Etsiessäni
nykysponsorointia koskevaa materiaalia kulttuuripuolen anti
osoittautui vähäiseksi, sillä yritykset ovat ottaneet vasta 1980-
luvulta lähtien sponsoroitavikseen kulttuurikohteita. Sen sijaan
urheilun puolella  sponsorointi oli yllättävän tuttua ja
jokapäiväistä. Siellä se oli tärkeää varojen hankinnassa ja näytti
myös tuottavan helposti tulosta. Siitä oli kirjoitettu useita teoksia,
joissa kerrottiin  mm. yritysten mieltymyksistä ja niissä annettiin
yksityiskohtaisen tarkkoja neuvoja sponsorin hankkimiseksi
(Alaja 2000).  Kimmo Lipposen Sponsoroinnin Kontrapunkti  (1999)
oli teos, jota pidettiin keskeisenä ohjeena ja johon muissa
teoksissa viitattiin.

 Lisätietoa yritysten sponsoroinnista sain käydessäni
tapaamassa Imagematch´n markkinointijohtaja Johanna Piisiä
Helsingissä. Sponsoroinnin kuusi ulottuvuutta  on Imagematchilta
saatua materiaalia (2001).  Imagematch lienee Suomen tunnetuin
sponsoroinnin konsultoija, jonka toimialaan kuuluu
sponsorointipalvelut sponsorointikohteille sekä
sponsorointipalvelut yrityksille. Imagematch´n asiakkaita ovat
mm. Nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin Juhlaviikot, Suomen
Kansallisteatteri  ja Taidekeskus Retretti. Myöhemmin Johanna
Piisi kävi luennoimassa Jyväskylässä museoiden
mahdollisuuksista hankkia sponsoritukea. 

Peter Koestenbaumin  teos The Leadership Diamond Model
(1991)  kuuluu yrityskirjallisuuteen. Koestenbaum on
saksalaissyntyinen filosofian opettaja ja konsultti, jonka  teos
käsittelee johtajuuden filosofiaa, kuten luovuutta johtajuudessa.
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Hän on tiivistänyt ideansa nelisärmäiseksi timantiksi, jossa on
rakennusaineita kaikkeen toimintaan.

5.1 Kimmo Lipponen: Sponsoroinnin kontrapunkti

Kimmo Lipponen keskittyy kirjassaan sponsoroinnin
tarkasteluun yrityksien kannalta. Hänen mukaansa
sponsoroinnin päätavoitteena yrityksillä on näkyvyys. Sen
seurauksena yritysten mielenkiinto kohdistuu ennen muuta
urheilutapahtumiin, missä maksimaalinen näkyvyys voi
toteutua. Kulttuuritapahtumatkin mainitaan mahdollisina
sponsoroinnin kohteina.
Näkymisellä yritys lisää tunnettavutta ja vaikuttaa niihin
mielikuviin, joita suurella yleisöllä on yrityksestä. Lipponen on
nimennyt vaatimusasteet ja siitä käy selville, että yritys
tavoittelee toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän näkyvyyttä.
Puhtaita arkkityypejä ei ole, vaan samoisssa yrityksissä saattaa
olla käytössä samanaikaisesti  useita sponsorointitapoja. 

  
Kaavio  3.

Sponsorin strategia Kimmo Lipposen mukaan

Sponsori mesenaattina: Yritys ei viesti tässä aktiivisesti eikä
tavoittele näkyvyyttä. Sponsorointi on tuki- ja
kannatusilmoittelua. Tavoitteena saattaa olla olla esim.
asiakasuskollisuuden ylläpitäminen tai ympäristön
kehittämiseen osallistuminen. Useimpien pienten
kulttuuritapahtumien sponsoroijat ovat mesenaatteja.
Vastikkeena on tavallisesti pääsylippuja ja yrityksen logo
tapahtuman ilmoittelussa. Usein mesenaattina toimiminen
rinnastetaan hyväntekeväisyyteen.

Sponsori  pienen piirin brandin isäntänä.: (Brandi-sana on
tullut yrityskieleen amerikkalaisilta ja tarkoittaa merkkituotetta).
Yritys kohdistaa huomionsa valikoidulle ryhmälle. Päähuomio
on tuotteessa ja palvelun laadussa. Kohteena saattaa olla
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esimerkiksi oma henkilökunta ja kunnan päättäjät. Monet
suuryritykset toimivat sijaintipaikkakunnallaan pienen piirin
brandin tavoin.

Sponsori näkyvyytensä maksimoijana: Yritys haluaa näkyä
laajalti ja tehdä nimensä tunnetuksi suurelle yleisölle.
Sponsoroinnilla halutaan tavoittaa valittu kohderyhmä. Etenkin
liiketoiminnan alussa tai tuotannon muutosvaiheissa yritykset
pyrkivät näkyvyyden maksimointiin  sponsoroinnin avulla.

Sponsori  merkkituotteensa tiedottajana suurelle  yleisölle: Yritys
käyttää sponsorointia ylläpitämään haluttua mielikuvaa
merkkituotteestaan ja sen tunnettavuutta. Sponsorointi on
aktiivinen osa  yrityksen markkinointiviestintää ja yritys itsekin
ideoi sponsorointia sen sijaan, että olisi yksinomaan
sponsorointikohteen ideoiden varassa. Esimerkiksi  Nokia,
Sonera ja useimmat pankit käyttävät tätä strategiaa.

 Kimmo Lipposen strategiat kuuluvat urheilupuolelle ja
edustavat yhteiskunnassamme sitä sektoria, missä sponsorointi
on kaikkein tutuinta ja käytetyintä. Urheilun puolella on kyllä
muitakin selvityksiä sponsoroinnista, Esimerkiksi Daniel Tuorin
Sponsorin käsikirjassa (1994)  selvitetään sponsoroinnin sisältöjä
enemmän kuin Lipposen teoksessa, joka on teoreettinen.
Kuitenkin Lipposen teoksen ohjeet  ovat urheilupuolen
tuoreimmat (1999) ja teos vaikuttaa saaneen pääteoksen paikan.
seuraavass kokoan Lipposen teorian sponsoroinnista kaavioksi

 Strategiat Keinot Tavoitteet

Mesenaatti  Kannatusilmoittelua,   Goodwill
hyväntekeväisyyttä

Pienen piirin  Sidosryhmätoimintaa  Suhdemarkkinointi
Brandi

Näkyvyyden Yrityksen Myynninedistäminen
 maksimoija nimi  tunnetuksi

Massojen Halutun  mielikuvan Myynninedistäminen
merkkituote ylläpitämistä

Kaavio  4.
 Yhteenveto Lipposen  sponsorointiteoriasta
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5.2 Imagematch: Sponsoroinnin kuusi ulottuvuutta

Konsulttitoimisto . Imagematchin mielestä yrityksillä on
sponsoroidessaan joko  markkinointiin  tai yrityskuvaan liittyvät
tavoitteet. Markkinointiin kuuluu mm. tuotemerkin  tunnettuus,
haluttujen imagotekijöiden vahvistaminen, myynnin lisäys  ja
oman henkilökunnan motivoiminen. Yrityskuvaan liittyvät mm.
sidosryhmäsuhteet, verkostoituminen ja rekrytointi
Imagematchin mukaan  sponsoroinnissa on kuusi ulottuvuutta
seuraavasti:

1. Imago / sponsorointikohteen sisäisten arvojen, ulkoisen
imagon  ja yhteistyöhön liittyvien  mielikuvien
hyödyntäminen

2. Mediavaikutus / sponsorointikohde innovatiivisena
mediaratkaisuna

3. Myynninedistäminen /sponsorointi
myynninedistämistoimenpiteissä

4. Sidosryhmävaikutus /sponsorointi suhdemarkkinoinnin
välineenä

5. Kompetenssin kehittäminen /  kulttuuriosaamista,
vaikuttamista

6. Goodwill /sponsorointi osana yrityksen corporate
citizenship - toimintaa

    Kaavio   5.
Kuusi ulottuvuutta sponsoroinnissa Imagematchin mukaan

Imago:    Yritys  ”vuokraa” sponsorikohteen imagon.
Tuottaessaan myönteisiä mielikuvia tällaiset symboliset,
aineettomat ominaisuudet ovat nykymarkkinoinnin
kilpailutekijöitä. Elämyksiä tuottavat sponsorointikohteet on
todettu merkityksellisiksi, joten taiteilla on hyvät mahdollisuudet
saada osakseen yritysten mielenkiinto.

Mediavaikutus:  Sponsorointikohde voi olla innovatiivinen
mediaratkaisu, sillä se korvaa perinteisen massamedian käytön.
Näkyvyys on sponsorille toisella sijalla tärkeysjärjestyksessä
imagovaikutuksen jälkeen. Yritys tavoittaa yleisön ja saa
julkisuutta sponsoroinnin tuoman näkyvyyden kautta.

Myynninedistäminen:  Toimenpiteitä myynnin edistämiseksi
on erilaisia, ne voivat hyödyttää vain toista osapuolta tai
molempia. Malli yhteisestä markkinoinnista voi olla esimerkiksi
sellainen, että yrityksen tuote tai palvelu  niputetaan
tapahtumaan tai lipunmyyntiin tai tapahtumaan kuuluu
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yrityksen tuotteen esittelyä. Näin molemmat  osapuolet pääsevät
hyödyntämään toistensa yleisöjä.

Sidosryhmävaikutus:  Sponsorointi on tehokasta
suhdemarkkinointia. Yritykset ovat entistä kiinnostuneempia
ihmisten välisestä suorasta vuorovaikutuksesta, vaihtoehtona
massamarkkinoinnille. Yritykselle tärkeitä sidosryhmiä on
paljon. Oman henkilöstön lisäksi  ovat yritysasiakkaat,
tavarantoimittajat, sijoittajat, alihankkijat ja avainhenkilöt
mediasta, virkamiehistä, poliittisista päättäjistä ym.

Kompetenssin kehittäminen:  Yritykset haluavat
kulttuuriosaamista, joka on keskeinen kilpailutekijä. Kosketus
kulttuuriin voi olla ensikosketus ennen tuntemattomaan
alueeseen. Sponsoroinnin avulla yritys voi myös verkostoitua
uusille alueille, jotka saattavat tulla sille kiinnostaviksi
tulevaisuudessa yritystoiminnan kannalta. Kansainvälistyvässä
liiketoiminnassa kulttuuriosaaminen  on sosiaalisen
kanssakäymisen edellytys.

Goodwill:   Sponsorointi on yrityksen yhteiskunnallista
käyttäytymistä enemmän kuin viestintää, vaikka onkin osa
yrityksen kokonaismarkkinointia. Yhteiskunnallisesta vastuusta,
eettisistä pelisäännöistä on tullut yrityksille yhä tärkeämpi
kilpailutekijä. Sponsoroidessaan yritys tekee  ’hyvän teon’
ympäristönsä mielestä ja yrityksen kannattaa kantaa vastuuta
koko liiketoimintaympäristöstään.  Sponsorointi on hyvää
yrityskansalaisuutta.

Ulottuvuudet Keinot Tavoitteet

Imago Sp.kohteen sisällön hyödyntäminen,
imagon ”vuokraus”

Mediavaikutus Näkyvyys sp.kohteen kanssa,
myönteiset  mielikuvat

Myynnin
Myynninedistäminen Promootiot sp-kohteessa, edistämistä

tuotemerkin tunnettuus

Sidosryhmävaikutus Sp.kohde  neuvottelujen alustana,
suhdemarkkinointia

Kompetenssi Verkottuminen, uusia suhteita

Goodwill Hyvää yrityskansalaisuutta
Kaavio  6. Sponsoroinnin ulottuvuuksien sisältö tiivistelmänä
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Kaaviosta  7  voi havaita, että sekä Imagematchin että
Lipposen teoriat muodostuvat  samoista  aineksista:

                
Painopisteet   1.Näkyvyys
Lipposella -myönteiset mielikuvat

-imagon rakentaminen
2.Vaikuttaminen sidosryhmiin
3.Goodwill

Painopisteet 1.Imagon rakentaminen
Imagematchilla -mediavaikutus

-myönteiset  mielikuvat
2.Vaikuttaminen sidosryhmiin
3.Goodwill

Kaavio  7.
Painopisteet Lipposen ja Imagematchin  sponsorointiteorioissa

Lipposen tavoitteena sponsoroinnissa on sponsorin
mahdollisimman monipuolinen näkyvyys. Se saa aikaan
ihmisten ajattelussa myönteisiä mielikuvia ja johtaa myönteisen
imagon muodostumiseen sponsoroivasta yrityksestä.

Imagematch käyttää uutta sponsorointitapaa  suuntaamalla
päähuomion  sponsorin imagoa rakentaviin asioihin  Sitä
palvelee monipuolinen mediavaikutus sponsorin näkymisellä
sponsoroinnin kohteen kanssa sen painotuotteissa ja
medianäkyvyydessä.Näin se ohjaa yritystä hyödyntämään
sponsorointikohteen sisältöjä, saaden aikaan myönteisiä
mielikuvia, jotka taas vaikuttavat yritysimagoon. Molemmat
teoriat huomioivat  suhdemarkkinoinnin: Imagematch puhuu
sidosryhmävaikutuksesta, Lipponen pienen piirin brandista.

Goodwill on molemmissa teorioissa keinona osoittaa hyvää
yrityskansalaisuutta, yhteiskuntakelpoisuutta, vastuullisuutta
ympäristöstään.  Goodwill on aina olemassa vastikkeena
sponsoroinnista, silloinkin, kun muuta vastiketta ei ole tiedossa
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5.3 The Leadership Diamond Model

Etsiessäni tietoja yrittäjyydestä tutustuin Peter Koestenbaumin
teoriaan. Hänen
pääideansa on   ”johtajuuden timantti”, perusmalli, välikappale
älykkääseen johtamiseen. Sillä voidaan edesauttaa voiman ja
luovuuden kasvua yrityksen johtajissa ja työntekijöissä.
Timantissa on neljä kärkeä: visio, realismi, eettisyys ja rohkeus.
Näiden välillä vallitsee ristiriita, mutta kaikkien neljän tulee
sisältyä toimintaan, sillä yhdenkin puuttuminen on toiminnalle
kohtalokasta. Aina tulee pohtia, onko toiminta yhdenmukainen
kaikkien neljän osatekijän kesken, vallitseeko tilanteessa neljän
tekijän tasapaino (Koestenbaum 1991, 247). Koestenbaumin
mukaan mallia voi käyttää, paitsi johtamisessa, kaikkialla
elämässä. Mitä tahansa tehtävää lähestytäänkin, pientä tai
suurta, aina samat peruskysymykset nousevat ratkaistaviksi.
Kaikki neljä tekijää tulee huomioida ja punnita niiden osuutta
tapahtumassa.

Kaikkein eniten merkitystä on luovuudella. Koestenbaum
kirjoittaa luovuuden merkityksestä ratkaisuissa. Luotettava
organisaatio on vastaanottavainen luovuudelle (Koestenbaum
1987,  257). Taiteen merkitys yrityksessä on luovuuden
herättäminen 

Suuruus,tehokkuus, asioiden hallinta on timantin keskus.
Visio (V) kuvaa toiminnan ideaa, näkemystä asiasta,luovuutta
Eettisyys (E) on välttämätön kaikessa toiminnaassa.
Realismi (R) esittää vallitsevat tosiasiat.
Rohkeus (C) edustaa aloitteellisuutta, riskinottokykyä.

         Kaavio  8.
        The Leadership Diamond Model
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Koestenbaum esittää havainnollisin piirroksin tilannetta, jolloin
jokin neljästä osatekijästä on jäänyt huomiotta. Seurauksena on
kokonaisuuden ontuminen.

     The Collapsed Leadership Mind

   Kaavio  9.
 Developing  the Mind

Piirros f esittää ideaalia henkilöä. Kaikki osa-alueet obat hänen
toiminnassaan tasapainossa.
Henkilö a  puhuu käytännöllisesti, hänellä on suuret visiot, hän
on itsevarma, touhukas - mutta ihmiset, ne ovat hänelle
numeroita, esineitä.
Henkilö b  kokoaa loputtomasti tietoja, hänellä on suuret visiot ja
hän on hauska kaveri työpaikalla. Mutta kun pitäisi tarttua
toimeen, olla rohkea ja aloitekykyinen - se ei onnistu häneltä.
Henkilö c  saa sinut huolestumaan. Hän on kyllä ystävällinen ja
valitettavasti, myös rohkea. mutta koska hänellä ei ole
realistisuuden tajua, hän on yhteisölle vaarallinen. Hän itse
asiassa kuluttaa kaikki sen rahat.
Henkilö d  on tiimi-uskollinen. Hänellä on rohkeutta ja tietoa
johtamisesta, mutta hän ei tiedosta kokonaistilannetta. Hänen
kaltaisensa johtajat ja organisaatiot aiheuttavat eniten valituksia.
Henkilö e  keskittää kaiken huomionsa vain tuleviin
neuvotteluihin., jättäen muut asiat vähälle huomiolle.
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5.4  Teorioiden arviointia

Kimmo Lipposen ja Imagematchin teorioiden  sisällöistä saa
kuvan sponsoroinnin asemasta yritysten
markkinointiviestinnässä. Molemmat teoriat käsittelevät
sponsorointia yrityksistä käsin, niiden halusta tukea jotakin
kohdetta. Huolimatta pienestä prosentuaalisesta osuudestaan (3
%) yritysten markkinointiviestinnästä, sponsoroinnilla on oma
merkityksensä yrityksille.

Kimmo Lipposen strategiat kohdistuvat
urheilutapahtumien sponsorointiin. Siinä on suoraviivaisesti
”vaatimukset kohteelle”, ehdot sponsoroinnille. Hän vakuuttaa
kuitenkin, että yritysten mielestä sponsoroinnin kohde on
varteenotettava yhteistyökumppani, vaikka kohteelle asetetut
vaatimukset  vaikuttavat enemmän sanelulta kuin
yhteistyökumppanuudelta. Yksipuolisena tavoitteena  on
näkyvyys eri asteisena, joka määritellään kahdenkeskisissä
sopimuksissa.   Urheilutapahtumissa yritykset tavoittavat
suuret massat ja noilla tapahtumilla on jo itsesään laaja, valmis
mediajulkisuus.  Kulttuurikohteet (15%) sponsorointikohteina
jäävät urheilun jälkeen, koska ne eivät tarjoa urheilutapahtumien
(70%) veroista näkyvyyttä.  Massojen merkkituotteelle ja
näkyvyyden maksimoijalle urheilutilaisuudet ovat  sopivia ja
niihin ollaan valmiita uhraamaan paljon rahaa. Sivutuotteena
saadaan myönteisiä mielikuvia, jotka rakentavat yritysimagoa,
mutta tulevat kuin kaupanpäällisinä. Mesenaatiksi  ryhdytään
kohteena paikalliset urheilutapahtumat, mikä  näkyy helposti
omalla paikkakunnalla ja tuottaa goodwilliä. Pienen piirin
brandilla hoidetaan näkymättömästi  sisäisiä suhteita omaan
henkilöstöön ja paikallisiin avainhenkilöihin. Lipposen teos
sivuuttaa yhteistoiminnan  sponsorointikohteen kanssa,
sponsorointi esitetään siinä yksinomaan yritysten toimintana.

Imagematchilta  saamani tiedot  ovat mielestäni
tärkeimpiä sillä ne edustavat juuri sitä aluetta, mikä on aktuelli
tässä tutkimuksessa. Ne ovat kokemusperäisiä, tuoreita ja
elinvoimaisia. Imagematch ohjaa yrityksiä hyödyntämään
sponsorointikohteiden sisältöjä ja verkostoja. Se ikään kuin
houkuttelee yrityksiä harkitsemaan entistä paremmin sitä, mihin
ne kohdistavat tukea.  Imagematchin mukaan samat yritykset
saattavat tukea monenlaisia kohteita: urheilua, kulttuuria,
sosiaalikohteita ja tieteitä sen mukaan, mikä sopii niiden
yrityskuvaan. Jokaisella sponsorointikohteella on omia sisältöjä
ja jokaisella yrityksellä omia tavoitteita ja omat motiivinsa
sponsorointiin (Piisi 2001.)  Tukiessaan urheilua  näkyminen
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on pääosassa, mutta muut sponsorointikohteet valitaan huolella
niiden sisällön mukaan.  Motiivit sponsorointiin jakaantuvat
aineettomiin, symbolisiin asioihin  ja aineellisiin, suoraan
havaittaviin  asioihin. Kohteiden aineettomat ominaisuudet ovat
herättäneet yritysten kiinnostuksen. Sellaisia ovat esimerkiksi
elämyksiä tarjoavat kohteet, jolloin taidekulttuuri pääsee
huomion kohteeksi. Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on
myös tärkeä kilpailutekijä. Yritykset ovat huomanneet, että
goodwillin eteen kannattaa tehdä entistä enemmän työtä ja
kantaa huolta koko toimintaympäristöstä. Tavoitteena on
vaikuttaa ennen kaikkea yritysimagon rakentumiseen .
Sponsorointi tarvitsee kuitenkin näkyvyyttä tullakseen
julkisuuteen. Imagematchin luettelossa medianäkyvyys on
tärkeysjärjestyksessä toisena.
Mediassa yritys esiintyy sponsorointikohteen kautta.

Imagematchin sponsorointikäsitykset tunnistavat myös
sponsoroinnin kohteen. Sen laatimista ulottuvuuksista saa
myönteisen kuvan yritysten suhtautumisesta sponsorointiin.
Konsulttiroimiston mukaan taidekulttuuri sponsorointikohteena
on hyvin varteenotettava elämyksien tuottaja ja yritysten
kiinnostuksen kohde uutena viestintävälineenä.
Sponsorointitapahtumaan sisältyy molempien osapuolten
liiketoiminnallisia tavoitteita. Sellaisena se on kahden erilaisia
arvoja edustavan tahon mielenkiintoinen kohtaaminen.
Molemmat  osapuolet toivovat yhteistoiminnan  hyödyttävän
kumpaakin osapuolta ja saavan siten aikaan jotakin uutta ja
mielenkiintoista ympäristössä.

Lipposen ja Imagematchin teoriat voi  nähdä yhtyneenä.
Yritykset haluavat sponsoroinnilleen konkreettisten vastikkeiden
kautta aineettomia vastikkeita myönteisten mielikuvien
muodossa, jotka rakentavat yritykselle myönteistä imagoa
Molemmissa teorioissa näkyvyys on tärkeää.  Eroa on vain niinä,
miten näkyvyys sijoitetaan. Lipposen sponsori haluaa näkyä
suoraan tapahtumassa, josta yleisö  sen havaitsee. Esimerkiksi
urheilutapahtumissa sponsoroinnin kohde ja sponsori näkyvät
itsenäisinä,  sponsori toimii ulkopuolisena.
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 Imagematchilla yritys esiintyy yhdessä kohteen kanssa mediassa
ja saa siten täyden hyödyn kohteen sisällöstä.

Näkyvyydestä seuraa mielikuvia, jotka rakentavat
yritysten imagoa ja tuovat goodwilliä. Vaikka mesenaatti-
toiminnalla tai  pienen piirin brandilla ei tavoitella näkyvyyttä,
niin mesenaattina toimiminen näkyy omalla seudulla. Se on
hyvää yrityskansalaisuutta, tuo goodwilliä, kasvattaa myönteistä
imagoa ja vaikuttaa myös sidosryhmiin. Pienen piirin brandi
sopii yhteydenpitoon ja myyntineuvottelujen alustaksi. Sen
kohteena voivat olla myös sidosryhmät.
Kaikki näkyminen; massojen merkkituote  ja näkyvyyden
maksimointi lisäävät tunnettuutta, rakentavat imagoa ja niiden
yhteinen, perimmäinen tavoite on myynninedistäminen. 
 Edellisestä voi sanoa, että sekä Lipposen että
Imagematchin teorioissa käsitellään samoja asioita samoin
tuloksin. Lipponen keskittyy nimeämään keinot, kun taas
Imagematch  nimeää tavoitteet ja vaikutukset eli sen mihin
pyritään. Kummassakin teoriassa halutaan vaikuttaa ihmisten
ajatteluun mielikuvien kautta. Lopullisena tavoitteena on saada
tuotteita markkinoiduksi.

Koestenbaumin teoria on filosofinen kannanotto
luovuuden puolesta.  Kun yhteiskunnastamme  on tullut
”tietoyhteiskunta”, on puhe luovuudesta tullut yhä
yleisemmäksi. Uskotaan, että jokaisella ihmisellä on luovia
resursseja, ne tulisi vapauttaa toimintaan. Ruotsin maakäräjien
julkilausuma arvostaa luovuutta: ”Luovuus on tärkeä
yhteiskunnan kehityksen edellytys, ja se on huomispäivän
tietoyhteiskunnan halutuinta raaka-ainetta. Jo tästä syystä
yhteiskunnan täytyy tähdätä mahdollisimman monen ihmisen
luovuuden reservien vapauttamiseen. Se on paras tae niin
yksilöiden, kansakunnan kuin alueellisen tasonkin kehitykselle.
Kulttuuri on elimellinen osa luovuutta ja kulttuuripolitiikka
väline sen vapauttamiseen. ” (Strandh 1991.) Koestenbaum näkee
tärkeimpänä asiana yrityksen menestymiselle luovan ilmapiirin.
Luovuuden herättäminen kaikissa yrityksen jäsenissä on tavoite,
johon hänen mukaansa tulee  pyrkiä. Tässä tutkimuksessa se
sopii kuvaamaan yritysten omaan henkilökuntaan kohdistuvaa
suhdetoimintaa. Se viestittää, että  yritysten tulisi valita
taidekulttuuri sponsorointikohteekseen.

Risto Kauppinen  on selventänyt Koestenbaumin teoriaa:
Visioon kuuluu luovuus, kyky omaperäisiin ajatuksiin ja
kokonaisuuksien hahmotukseen. Visio törmää usein realismiin.
Realismia ei voi  kuitenkaan sivuuttaa, se on otettava huomioon,
koska se on tärkeä tekijä jokapäiväisistä asioista selviämisessä.
Rohkeutta tarvitaan oman vision eteenpäin viemiseen ja
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toteuttamiseen ja vastuksien kestämiseen. Uusi idea herättää aina
aluksi vastustusta. Lisää ristiriitoja syntyy, kun  etiikka ja
realismi törmäävät. (Kauppinen 1993.)

Koska Koestenbaum yleistää teoriansa käytön soveltuvan
minkä tahansa ongelman ratkaisuun, käytän sitä tässä
tutkimuksessa  johtopäätösten kaltaisesti visualisoimaan
tutkimustuloksia.
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6 TUTKIMUSASETELMA

Tutkimukseni pyrkii valottamaan niitä sisältöjä ja merkityksiä,
joita elikeinoelämän ja taidekulttuurin kohtaamisella on ennen
kaikkea taidekulttuurin elinvoimaisuuden ja
toimintamahdollisuuksien kannalta.  Kartoitan niitä motiiveja,
jotka saavat yritykset kiinnostumaan kulttuurin sponsoroinnista
ja  vastikkeita, taidefestivaalien vastapalveluksia yritystuesta.
Musiikkifestivaalit edustavat tässä tutkimuksessa
taidekulttuuria.

 Mielestäni taidefestivaalien perimmäinen arvo on
osallistuminen  suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentamiseen
ja sen ylläpitämiseen. Rinnastan taidefestivaalien  merkityksen
Savonlinnan Oopperajuhliin
1960 -luvulla, jolloin ne  saivat  aikaan  ”oopperataiteen
renessanssin.” Se nosti elitistiseksi koetun oopperataiteen  koko
kansaa kiinnostavaksi taidemuodoksi, elämysten tuottajaksi
(Savolainen 1999,  12 -13). Ainakin maaseudulle - isojen
keskusten ulkopuolelle - syntyneillä ja siellä toimivilla
musiikkifestivaaleilla on tärkeä merkitys taidekulttuurin tuojina.

Tuotteiltaan ja toimintatavoiltaan kulttuuri ja
yritykset ovat näennäisesti kaukana toisistaan.   Ne toimivat
kuitenkin samassa yhteiskunnassa, usein samalla seudulla.
Samat ihmiset, jotka ovat yrityksen työntekijöitä, ovat
taideaktiviteettien yleisöä. Mielestäni taidekulttuurilla ja
yrityksillä on aihetta ja edellytyksiä pyrkiä ymmärtämään
toisiaan.

Tässä luvussa esittelen esiin nousseet tutkimusongelmat,
kohteeksi valitsemani musiikkifestivaalit ja
tutkimusmenetelmän.
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6.1 Tutkimusongelmat

Sponsorointi kuuluu taidefestivaalien talouteen, niiden
toiminnan edellytyksiin. Taidefestivaalit ovat yleishyödyllisiä
instituutioita, jotka toimivat julkisen tuen ja itse hankkimiensa
yksityisten tulojen varassa. Kun julkinen tuki on vähentynyt,
festivaalit ovat kääntyneet yrityselämän puoleen saadakseen
resursseja festivaalin vision toteuttamiseen.

Tutkin valitsemiani ongelmia musiikkifestivaaleista käsin,
siis niiden näkökulmasta.  Yritysyhteistyöllä on merkitystä
nimenomaan festivaaleille, niiden talouden ollessa riippuvainen
ulkopuolisesta tuesta.  1980-luvulta lähtien yritykset ovat entistä
enemmän olleet kiinnostuneita kulttuurin tukemisesta ja
taiteiden  sponsoreina  nousseet merkittäviksi tekijöiksi
festivaalien toiminnalle.
Sponsorointi urheilun puolella on jo pitkään ollut yleistä, sen on
jokainen urheilutapahtumia seurannut voinut havaita.
Taidefestivaaleja yritykset ovat lähestyneet varovaisesti, kuin
tunnustellen. Varovaisuutta on esiintynyt myös taidefestivaalien
puolella lähentyä liike-elämää. 1800-luvulta on
kulttuurihistoriassa olemassa kuva ”todellisesta taiteilijasta”,
joka pysytteli kaukana rahasta, piti sitä taidetta halventavana
tuttavuutena. Mutta ajat ja mielipiteet muuttuvat. Johanna Piisi
Imagematchista kiteyttää rahan ja taiteen rinnakkaiselon
myönteiseksi:

 ”Erilaisista mielipiteistä huolimatta raha on aina ollut
merkittävä tekija taiteen edistämisessä ” (Piisi 2001).

Viitekehyksessä mainitut Lipposen sponsoroinnin strategiat
keskittyvät ennen muuta urheilun sponsorointiin, Imagematchin
sponsoroinnin ulottuvuudet puolestaan lähinnä
suurteollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksessani tarkastelen,
ilmenevätkö po. teoriat valitsemieni  musiikkifestivaalien
sponsorointitilanteissa. Huomion kohteeksi nousevat  siten
yritysten tavoitteet ja festivaalien vastikkeet,  niiden jälkeen
festivaalien edut  ja kokemukset liike-elämän kohtaamisesta.
Lopuksi saavat huomiota taidefestivaalien oheisvaikutukset
omassa kunnassaan. Haen vastauksia seuraaviin  ongelmiin:

Yritysten tavoitteet musiikkifestivaalien sponsoroinnissa ?
Musiikkifestivaalien vastikkeet  yrityksille ?
Yritysyhteyksien kokonaismerkitys festivaaleille ?
Musiikkifestivaalien oheisvaikutukset  ympäristössään ?
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6.2 Tutkimuskohteet

Tutkimuskohteeksi olen valinnut kolme musiikkifestivaalia:
Crusell-viikko Uudessakaupungissa, Musiikin Aika  Viitasaarella ja
Helsingin Juhlaviikot.
Ne kaikki  ovat tunnettuja ja arvostetuja festivaaleja, toimineet
pitkän ajan säännöllisesti ja vakiinnuttaneet asemansa
suomalaisessa kesässä.  Yhteisiä piirteitä kolmella festivaalilla on
vähän. Siinä ne ovatkin tyypillisiä, sillä suomalaiset festivaalit
ovat erilaisia, niin että kahta  samanlaista tuskin löytyy.  Niiden
taiteenalat, ohjelmistot, koko ja yleisö vaihtelevat voimakkaasti
(Kukkonen 2000).  Valitut kolme festivaalia erilaisuudessaan
antavat  siten yleiskuvan festivaalitilanteesta ja puolustavat
paikkaansa tutkimukseni kohteina.

Festivaalien kokoa verrataan yleisesti  budjettien koolla,
niin tässäkin. Musiikin Aika ja Crusell-viikko edustavat noin
miljoonan markan budjetillaan  monia suomalaisia festivaaleja,
kun taas Helsingin Juhlaviikot 20  milj. markan budjetillaan
kuuluu isojen festivaalien luokkaan, joita maassamme on
muutamia. Talousluvut ovat ensimmäisen yhteydenoton ajalta
1998. Sittemmin  palasin haastatteluihin 2001. Talouden luvut
olivat muuttuneet, nehän muuttuvat vuosittain. Etenkin
Helsingin Juhlaviikkojen budjetti oli kasvanut festivaalin
kasvaessa, kun  taas  Musiikin Aika ja Crusell-viikko olivat
tilapäisesti pienentyneet. Budjettien koon muuttumisella ei
tämän tutkimuksen kannalta ole merkitystä. Vain sillä on
merkitystä, mistä budjetti muodostuu.

6.2.1  Crusell-viikko

Crusell-viikko on toistunut vuodesta  1982
Uudessakaupungissa, heinä-elokuun vaihteessa. Festivaalin
organisaatiossa on kaupunki  ja Crusell-Seura. Toimisto ja osa
toimitsijoista ovat kaupungin palkkalistoilla. Perustamisestaan
lähtien festivaali on ollut nimetty klarinettitaiteilija Berndt
Henric Crusellin mukaan ja se keskittyy puupuhallinmusiikin
esillä pitämiseen, tarkoituksenaan yleisesti kehittää suomalaista
puupuhallinkulttuuria. Festivaali on kasvanut pienestä alusta,
johon kuului musiikkileiri, klarinettikilpailu ja muutama pieni
konsertti. Vuonna 1998  siihen kuului edelleen puupuhaltajien
koulutus. Noilla  kursseilla on ollut vuosittain 50-60 opiskelijaa.
Nykyisin kilpaillaan muissakin puupuhaltimissa kuin
klarinetissa, teemasoittimena kesällä -98  oli fagotti.  Kilpailu
toistuu nykyisin joka toinen vuosi. Lisäksi festivaaliin kuuluu
mestarikursseja ja tasokkaita, uteliaisuutta herättäviä konsertteja.
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Festivaalin hallituksen 11 jäsenessä on kaksi
yrittäjäjärjestöjen edustajaa, ei kuitenkaan yhtään sponsoroivista
yrityksistä. Festivaalin kohdeyleisöstä on tehty  asiakaskysely
1997. Sen mukaan lähes puolet yleisöstä oli iältään 40-60
vuotiaita. Yleisö tuli Uudestakaupungista, Helsingistä, Turusta ja
Tampereelta, ja oli tottunut käyttämään muitakin
kulttuuripalveluja. Tutkimusvuotena yleisömäärä oli noin 10 000,
mutta jo seuraavana 12 500. Crusell-viikko haluaa tulla
huomatuksi  iloisen, merellisen  kesäkaupungin festivaalina,
jonka satamaan purjeveneet eivät suotta ankkuroidu.

 Budjetti oli vuonna 1998  vähän yli 1 miljoona markkaa ja
päävastuun oli ottanut Uudenkaupungin kaupunki antaen
vuosittain 300 000 mk. Kaupungin osuus festivaalissa näkyi
myös siinä, että Ilkka Rauvola, joka oli 1998 Uudenkaupungin
kulttuurisihteeri,  toimi samalla festivaalin toiminnanjohtajana.
Sponsoritulot olivat silloin vähän yli 17 % . Muita tuloja olivat
lipputulot, valtion ja taidetoimikunnan antamat avustukset,
kurssimaksut  sekä  Laitilan kaupungilta ja Yleisradiolta saadut
tulot. Sponsoreina 1998  oli paikallisia yrityksiä. Päätukija Valmet
oli sponsoroinut jo 10 vuoden ajan, Turun Sanomat 6 vuotta ja
Uudenkaupungin Osuuspankki 2 vuotta.  Paikkakunnan
ulkopuolelta toivottiin saatavan tulevaisuudessa suursponsori.

 ”Kyll´ niitäki  on yritetty, mutt´ei oo viel´ tärpänny” (Rauvola
1998).

Vuosi 1999  oli viimeinen,  jona festivaali lepäsi pääosin
kaupungin varassa. Vuoteen 2001  tultaessa rahoituspohja oli
ratkaisevasti muuttunut.   Kaupungin avustus oli pudonnut  100
000  markkaan ja  budjetti  pienentynyt rahoituspohjan myötä.
Taiteellinen johtaja, Petri  Alanko, koki tilanteen keväällä 2001
vaikeana, talouden rajatessa suunnitelmia:

 ”Tuki putosi  polittisiin perusteisiin, vaikka 300 000  on
karkkiraha näin isossa kaupungissa.  Sen seurauksena festivaali on
joutunut entistä enemmän turvautumaan yritysten sponsoriapuun.”

Pääsponsoreina on kaupungin kaksi suurta tehdasta, Saab-
Valmet ja Kemira. Festivaalin ohjelmatarjonta pyrkii olemaan
huippua, selkeästi profiloituvaa, eikä festivaalista haluta kehittää
massatapahtumaa. (Alanko 2001.)
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6.2.2  Musiikin Aika

Musiikin Aika syntyi keskisuomalaiseen Viitasaaren kuntaan
1982,  samana vuonna kuin Crusell-viikko. Vuonna 2002
Musiikin Ajan perustamisesta oli tullut kuluneeksi 20 vuotta.
Organisaationa on Viitasaaren Kesäakatemia. Toiminnan
päähenkilöinä ovat taiteellinen johtaja ja toiminnanjohtaja,  ja
ajankohta on ollut toistuvasti heinäkuun toinen viikko.
Ohjelmisto keskittyy klassiseen nykymusiikkiin, ja festivaali
pyrkii olemaan  eurooppalaisen nykymusiikin kattava
katselmus. Ohjelmisto on monipuolinen, kuten jazzia,
tietokonemusiikkia, improvisaatiota, ulkoilmakonsertteja sekä
koulutusta.
Kaikkiaan ohjelmisto käsittää noin 15  konserttia seitsemän
päivän aikana. Yleisö koostuu musiikin ammattilaisista, jotka
ovat vakiovieraita, toinen puoli on vaihtuvaa, voittopuolisesti
keskisuomalaista yleisöä. Yleisötutkimuksella on  todettu, että
Musiikin Ajan yleisö on ennakkoluulotonta, korkeasti
koulutettua ja lähes kaikki ovat akateemisesti koulutettuja.

Festivaali on nyt vaikeassa tilanteessa etsiessään yleisöä
uudistetulle ohjelmasisällölleen. Sisällön uudistaminen on ollut
seurausta uudesta tilanteesta. Aloittaessaan  Musiikin  Aika oli
ainoa nykymusiikin festivaali maassamme, mutta nyt
nykymusiikkia sisältyy muihinkin musiikkifestivaaleihin, kuvaa
tilannetta taiteellinen johtaja Tapio Tuomela:

 ”Nykyajassa musiikin käyttötottumukset  ovat muuttuneet,
yleisöllä on vähemmän  aikaa perehtyä tällaisiin keskittymistä
vaativiin taiteen lajeihin. Ollaan hirveän vaikeassa tilanteessa, kun
kuitenkin yritetään antaa yleisölle mahdollisuus sellaiseen elämykseen,
joka ei ole kaikista helpoin, mutta on sitä palkitsevampi, jos kokemus on
monitahoinen ja syvällinen. ”(Tuomela 2001.)

”1980-luvulla oli suuri kasvun aika, sponsorit olivat maakunnan
- tai valtakunnallisia pankkeja, yksi suuri pankki joka kesä.
Kasinotalous oli voimissaan, pankeilla oli paljon rahaa ja ne tuli
mielellään tukemaan. Ne eivät halunneet paljoakaan vastiketta,
näkyvyyttä kyllä saivat. Laman tultua tuo tie tukkeutui lähes kokonaan
ja Musiikin Ajan oli etsittävä tukijoita lähempää.” (Möttönen 

1998.)

Festivaalilla on innovatiivinen, kokeileva maine, jota yritykset
mielihyvin  ”vuokraavat” omalle yritykselleen sponsoroinnin
kautta. Pääsylipputulot ovat marginaalisia pienten esitystilojen
vuoksi, minkä vuoksi  sponsorit ovat



56

tarpeen, mutta heidät halutaan pitää ilman päätösvaltaa.
Taiteellisen johtajan mielestä  sponsoreihin ei pidä tukeutua
yksinomaan (Tuomela 2001). Yhteistyössä yritysten kanssa
Musiikin Aika meni pitkälle vuonna 1998 valmistaen 35
minuuttisen  Ovi-oopperan paikallisen ovia valmistavan tehtaan
kanssa. Teos esitettiin Helsinki-vierailun yhteydessä.

”Yhteistyö on niin pitkällä, ettei pidemmälle voi mennä” (Möttönen
1998).

6.2.3 Helsingin Juhlaviikot

Helsingin  Juhlaviikot perustettiin Sibelius-viikon jatkoksi 1968.
Sibelius-viikko huomioiden festivaali on siten ollut olemassa jo
50 vuotta. Festivaali oli vuoteen 1995  asti kooltaan ja
toiminnaltaan lähellä Musiikin Aikaa ja Crusell-viikkoa.
Vuodesta 1996  lähtien se on kasvattanut eroa  siirtyen
ohjelmistonsa painoarvon ja budjettinsa puolesta suomalaisten
festivaalien raskaaseen sarjaan. Festivaalin päärahoittaja on
Helsingin kaupunki, mutta sillä on useita muitakin tukijoita.
Ohjelmisto on laadittu laaja-alaiseksi, poikkitaiteelliseksi ja
monipuoliseksi, jotta mahdollisimman moni voisi  lähestyä sitä ja
löytää siitä kestäviä ja kiinnostavia elämyksiä itselleen.
Festivaalin ajankohta on elo-syyskuun vaihde ja kesto noin
kuukausi. Festivaali toistuu paljolti samanlaisena vuosi vuoden
jälkeen, kuvaa festivaalia sen toiminnanjohtaja Risto Nieminen:

”Pääpiirteissään sama, mutta millaisia ilmenemismuotoja se saa,
se määritellään  joka vuosi uudestaan. Joka vuosi otetaan oppia
edellisestä vuodesta, pyritään kehittämään, että yleisön kiinnostus
säilyisi.
Lähtökohta on se, että tehdään tapahtumia, joista yksittäiset ihmiset,
kuntalaiset, suomalaiset, matkailijat,  voivat saada joitakin kestäviä ja
kiinnostavia elämyksiä. Juhlaviikot haluaa olla korkeatasoinen,
kansainvälinen, laaja-alainen ja monipuolinen sillä tavalla, että
mahdollisimman monet voivat löytää sieltä jotakin itselleen.”
(Nieminen 1998.)

 
Budjetin suurin anti, 45%, tulee kaupungilta, kun taas valtiolta
tulee vain 5%. Sponsorituki on noussut viime vuosina oltuaan
1998  noin 17%.  Se oli  2001 jo 30%  kokonaisbudjetista.
Juhlaviikoilla on yhteistyötä yritysten kanssa kolmella tasolla:
pääsponsoreita 5, projektisponsoreita 5, tuote- ja
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palvelusponsoreita 7. Festivaalin johtajan mielestä eri lähteistä
saatavan rahoituksen tulisi olla keskenään balanssissa. ”Pelkän
sponsorituen  turvin olisi   vaikea toimia, koska se on epävarmaa
ja vastikkeet  täytyy määritellä tarkasti yrityksille etukäteen ja
huolehtia niiden täyttymisestä. (Nieminen 2001.)

Ohjelmiston muodostavat suuret ohjelmakokonaisuudet ja
-sarjat.  Ne sijoitetaan tyylejään vastaaviin paikkoihin, kuten
klassinen musiikki Finlandia-taloon ja kirkkoihin, paikallisten
kuorojen kierros kahviloihin ja ravintoloihin, jazzista, rockista ja
klassisesta sekoitetut konsertit Huvilaan,  tanssi ja teatteri  niille
sopiviin paikkoihin.  Juhlaviikkojen sponsorihankinta hoidetaan
konsultin avulla, Imagematch hankkii sponsorit. Neuvottelujen
ja allekirjoitusten jälkeen sopimukset siirtyvät festivaalin
markkinointijohtajalle, joka vastaa sopimusten täyttymisestä
molemmille osapuolille. Festivaali haluaa pitää
suunnitelmallisen puolen, vallan ja päätännän itsellään, mutta on
valmis madaltamaan kynnystä, jotta tilaisuudet  palvelisivat
hyvin myös sponsoria, kertoo markkinointijohtaja Minna Berg:

”On myös meidän edun mukaista, jos meitä voidaan lähestyä
helpommin. Me tarjoamme myös sellaista ohjelmaa, mikä ei vaadi
rahoja eikä kulttuurin tuntemusta. Ilman, että kaupunkilainen
välttämättä osallistuu yhteenkään tapahtumaan, vaan että festivaali
näkyy kaupungilla mainonnallisesti tai on tuonut kaupungille joitakin
teoksia. Seuraava vaihtoehto on, että kaupunkilainen voi osallistua
ilmaistapahtumiin. Siis voi osallistua, on menossa johonkin, mutta se ei
maksa mitään. Sitten ovat vuorossa maksulliset tapahtumat.”

Hän on todennut, että tuon laatuiset kehityssuunnat kiinnostavat
myös yrityksiä ja arvelee, että harva hakee yritykselleen sellaista
suosiota, mikä tulisi keskittymisestä pelkästään klassiseen
musiikkiin. Ideana on sivistyksellinen tavoite:

 ”Pyrimme järjestämään jokaiselle jotakin. Mielessä on niin
sanoen tuoda takaoven kautta ihmisille laatua.”(Berg 1998.)

Seuraavassa kaaviossa pyritään antamaan kokonaiskuva
tutkimuksen kohteena olevista  musiikkifestivaaleista. Pääosassa
festivaalien luonne, niiden  vuosibudjetin koko ja sponsoritulojen
osuus budjetista sekä vastikkeet yrityksille. Tilasto n koottu
pääosin 1998, jonka jälkeen tilasto  on saattanut muuttua. Etenkin
vuosibudjetti ja sponsoroinnin osuus siitä vaihtelevat lähes
vuosittain.
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6.3 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusote on  kvalitatiivinen  ja tutkimusmenetelmänä
haaastattelut. Fenomenologinen haastattelu on avoin, jolle
kuitenkin kohteena oleva  tutkimus asettaa rajat.
Tutkimuskysymyksen näkökulma antaa kehykset  haastattelulle.
Siinä halutaan tietoa toisen ihmisen kokemuksista  tutkittavaan
asiaan. Teemahaastattelussa aihepiiri on rajattu, mutta
kysymysten muoto  ja niiden järjestys ei ole ennalta määrätty,
eikä niitä ei ole ennakolta kirjoitettu muuten kuin haastattelijan
muistipaperille (Eskola & Suoranta 1998,   87).
Haastattelumenetelmään liitetään  yleensä objektiivisuuden
vaatimus, mikä tarkoittaa, että haastattelijan on pidettävä itsensä
tutkittavan asian ulkopuolella. Kuitenkin se tapa, jolla tutkija itse
ymmärtää tutkittavan kohteen, on ratkaiseva ja siten
objektiivisuus tulee kyseenalaiseksi (Varto 1992,  26).

Fenomenologisen menetelmän perusvaatimus on, että sen
on pitäydyttävä tutkimuskohteessa ja eliminoitava kaikki, mikä
ei siihen oleellisesti kuulu. Menetelmällä pyritään
havainnoimaan ihmisen inhimillistä elämää, sen arvoja ja
tavoitteita (Niiniluoto 1980,  87).
 Haastattelussani pyrin noudattamaan fenomenologisen
haastattelun ohjeita, jolloin  aloituskysymykset, jatkokysymykset
ja tarkennuskysymykset johdattivat haastateltavan kuin
portaittain syvemmälle aiheeseen (Kvale 1996). Kysymykset
olivat tietenkin tutkimuksen intressin mukaisia. Haastattelun
aluksi pyysin yleisiä tietoja festivaalista tiedustelemalla sen
taustoja ja sisältöjä sekä toiminnan laajuutta. Seuraavaksi
keskusteltiin festivaalin taloudesta:
Mitkä ovat toiminnan resurssit ? Valtionapu ? Onko kunta
kiinnostunut ? Pääsylipputulot ? Lopuksi paneuduttiin
sponsoreiden osuuteen ja yritysyhteistyön merkitykseen
festivaalille.

Haastattelutilanteet olivat luonnollista  keskustelua
ennaltamäärätystä asiasta, sovittuna ajankohtana. Useimmat
keskustelut taltioin nauhalle ja sen lisäksi tein muistiinpanoja.
Puhelinhaastatteluista tein muistiinpanot.  Haastateltavien
kanssa oli helppo sopia tapaamisesta. Tapaamiseen he olivat
varanneet runsaasti aikaa, aivan niin paljon, kuin haastattelija
tarvitsi. Festivaalinsa asioista he keskustelivat hyvin avoimesti,
antoivat kirjallista materiaalia runsaasti ja kehoittivat
myöhempiin yhteydenottoihin, mikäli  olisi tarpeen.

Jokaisesta tutkimukseen valitusta festivaalista haastattelin
taloudesta vastuussa olevia johtohenkilöitä, jotka olivat tietoisia
festivaalin yhteyksistä yritysmaailmaan. Haastattelut tein
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tapaamalla henkilökohtaisesti jokaisen haastateltavan sovittuna
ajankohtana. Ensimmäiset haastattelut tein vuonna 1998.
Tapaamani henkilöt olivat Musiikin Ajan toiminnanjohtaja
Markku Möttönen, Crusell-viikon toiminnanjohtaja Ilkka
Rauvola ja Helsingin Juhlaviikkojen markkinointipäällikkö
Minna Berg.

Sen jälkeen haastattelin kolmea yritysjohtajaa, joista kukin
oli  edellä mainittujen festivaalien  sponsoroinnista päättävässä
asemassa: Ahti Paananen Viitapuu Oy:n johtajana Musiikin Ajan
sponsori,  J.P. Nieminen Uudenkaupungin Osuuspankin
johtajana Crusell-viikon sponsori ja  Pekka Kivelä Metsäliiton
johtajana Helsingin Juhlaviikkojen sponsori. Mainittujen
yritysjohtajien haastattelut tein puhelimitse 1998.

Edellisten  lisäksi haastattelin kolmea yritysjohtajaa ja yhtä
festivaalijohtajaa, jotka olivat ulkopuolisia eli eivät liittyneet  po.
festivaaleihin, mutta sponsorointiyhteydet taidekulttuurin ja
yritysten välillä olivat heille tuttuja.  Heidän haastatteluillaan
halusin lisätä tietojani ja vertailla niitä tutkimuskohteista
saatuihin tietoihin. Nämä haastattelut olivat henkilökohtaisia
tapaamisia. He olivat UPM-Kymmenen henkilöstöjohtaja Pertti
Peltola, UPM-Kymmenen Jokilaakson tehtaiden johtaja Viljo
Paljakka, jyväskyläläisen Kopijyvän toimitusjohtaja Kauko
Sorjonen  ja Jyväskylän Festivaalien toiminnanjohtaja Tanja Rasi.
Vuonna 2001 palasin  uudelleen haastattelemaan tutkimuksen
kohteena olevien festivaalien johtajia. Kaikki kolme olivat eri
henkilöitä kuin aiemmin tapaamani. He olivat Viitasaaren
Musiikin Ajan uusi taiteellinen johtaja Tapio Tuomela, Crusell-
viikon uusi taiteellinen johtaja Petri  Alanko ja Helsingin
Juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Risto Nieminen. Nämä
haastattelut tein tapaamalla henkilökohtaisesti.

Markkinointijohtaja Johanna Piisiä tapasin 2001 kaksi
kertaa, Helsingissä ja Jyväskylässä, sekä vielä 9. 4. 2003
Imagematchin toimistossa, Helsingissä, sponsorikeskusteluin, ja
sain lisää ajankohtaista materiaalia.

Nauhahaastattelut olen purkanut ja litteroinut.
Haastattelut olen analysoinut ja valinnut niistä vain  tähän
tutkimukseen kuuluvan aineiston, sillä haastattelun kuluessa
sivuttiin myös tutkimukseen  kuulumattomia asioita.
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Tämän  tutkimuksen etenemistä, haastattelujen kohteita ja
avainhenkilöiden tapaamisten  ajankohtaa kuvaan  seuraavasti:

     Tapaaminen  2001 ja 2003
    Johanna Piisi/ Imagematch

6.         
 Täydennyshaastattelut   1999         5.                         7.   Tulosten  analysointi
Tanja Rasi/Jyväskylän Festivaalit
Kauko Sorjonen/Kopijyvä
Pertti Peltola/UPM-Kymmene
Viljo Paljakka/UPM-Kymmene 

                                                          
  4.                                              8.

Yrityshaastattelut  1998    Paluu haastatteluihin  2001    
Ahti Paanannen/Viitapuu  Oy. Petri Alanko/Crusell-viikko
J.P. Nieminen/UK:n Osuuspankki       Tapio Tuomela/Musiikin Aika
Pekka Kivelä/Metsäliitto       Risto Nieminen/Helsingin Juhlaviikot

                                                                   
Haastattelut  1998     3.                                                9.  Aineiston  
lkka Rauvola/Crusell-viikko         täydentäminen
Markku Möttönen/Musiikin Aika
Minna Berg/Helsingin Juhlaviikot

Kirjallisuutta                              2.          10.  Tulosten  tarkastelu
-tutkimuksen tekemisestä Johtopäätökset     -
sponsoroinnista               1.
-yrittäjyydestä       Tutkimuksen tavoite

            11.
             Tutkimuksen kirjoittaminen  2003

    Kaavio  11.

Tutkimuksen tekijä on ollut toiminnanjohtajana Valkaman
Taideviikot  -festivaalissa vuodesta 1980   lähtien  myös
tutkimuksen ajan.  Työ on viivästyttänyt  tutkimuksen
etenemistä, mutta on pitänyt yllä motivaatiota tutkimuksen
jatkamiselle. Tutkimus puolestaan on  rikastuttanut  työtä
antamalla  mielenkiintoista tietoa  koko festivaalikentästä
pitkällä  aikavälillä.
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA
TARKASTELU

Lähestyn tutkimuskohdetta  kulttuurin  näkökulmasta
tilanteessa, missä yritykset sponsoroivat taidefestivaalia. Koottu
materiaali painottuu festivaaleihin, se on lähinnä
festivaalijohtajien haastatteluja. Yritysjohtajien haastatteluja on
vain muutamia.  Omat kokemukseni ovat festivaalin puolelta.
Kun tiedämme, että sponsoroinnin osuus yrityksissä on 3 %
koko markkinointiviestinnästä, siitä 70 %  kohdistuu urheilulle ja
vain 15 % kulttuurille, niin prosenttien valossa taide-elämän
tukeminen kiinnostaa toistaiseksi yrityksiä vain vähän. Miksi siis
kohdistaa huomiota yrityssektorille?    Sen sijaan festivaaleille
yritystuki on tärkeä, koska se  lisää mahdollisuuksia vision ja
ohjelmiston toteuttamiseen.
Tieto yritysten suhtautumisesta kulttuuriin tulee tässä
tutkimuksessa esille festivaalien kautta. Festivaalin
toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja tietävät  omaan
festivaaliinsa liittyvät asiat. Festivaalien ja yritysten välisissä
neuvotteluissa yritysten tavoitteet, motiivit sponsoroinnille,
tulevat esille vastikkeita määriteltäessä. Edelleen  festivaalien
johtajat joutuvat huolehtimaan siitä, että vastikkeet täyttyvät
sopimusten mukaisesti molempia osapuolia tyydyttävällä
tavalla. Kun lisäksi jo sponsorihankintaa suunniteltaessa
festivaalin toimistossa pohditaan, mitä kunkin sponsorin tuki
tulee merkitsemään, voidaan festivaalijohtajia pitää
asiantuntijoina tarkastelun kohteena olevissa asioissa.

Tässä luvussa etsin vastauksia tutkimusongelmiin
tekemieni haastattelujen pohjalta.  Kysymykset yritysten
tavoitteista sponsorointiin
nähden  ja festivaalien vastikkeista yritystuen korvaukseksi
osoittautuivat yhteenliittymäksi. Haastatteluissa ne esiintyivät
samanaikaisesti niin, että yritysten tavoitteet, motiivit
sponsorointiin, selittyivät niiden haluamista vastikkeista käsin.
Sen vuoksi käsitellen ne samassa yhteydessä. Motiiveja ja



63

vastikkeita etsin  myös  aikaisemmista tutkimuksista.   Sen
jälkeen kartoitan festivaalien edut sponsoroinnista. Seuraavaksi
tarkastelen kysymystä festivaalien vaikutuksista
sijaintikunnassaan. Lopuksi pohdin luovuuden osuutta
Koestenbaumin teorian eesiin nostamana ja loogisena
seurauksena tutkimuksesta nousee esiin ehdotus
verkottumisesta yhteiseksi hyväksi.

7.1 Yritysten  tavoitteet ja niiden saamat vastikkeet
sponsoroinnissa

Sponsorointi on nuori ilmlö, joka edelleenkin hakee muotoaan.
Imagematch on hahmottanut  sponsoroinnin luonteen
muuttumista vuodesta 1974 vuoteen  2002  seuraavasti:

”Sponsorointi on resurssien antamista tai lainaamista
henkilöille tai organisaatioille pyrkimyksenä parantaa
elämän laatua.” (1974)
”Sponsorointi on yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun
toiminnan imagon ostamista ja hyväksikäyttöä tiettyihin
markkinointiviestinnän tarkoituksiin.” (1989)
”Sponsorointi on sijoittamista johonkin aktiviteettiin tähän
aktiviteettiin sisältyvän kaupallisen potentiaalin
hyödyntämiseksi” (1991).
”Sponsorointi on sijoittamista hankkeeseen, jonka koetaan
edistävän yhteistä hyvää, tämän hankkeen kehittämiseksi
ja siihen liittyvän kaupallisen arvon hyödyntämiseksi.”
(2002)

  Kaavio  12.
   Sponsoroinnin luonteen muuttuminen

1. Vuoden 1974  kartoituksessa sponsorointi on ollut
hyväntekeväisyyttä ja mesenaattina toimimista. Sellaisena se on
muistutus 1800-luvun lopun  ja 1900-luvun alun tukitoimista .
2. Vuonna 1989  puhutaan sponsoroinnista
markkinointiviestinnän välineenä. Imagoasiat  ovat nousseet
esiin ja yrityksen etu näkyy ensisijaisena tavoitteena. Tätä mallia
sovelletaan  urheilussa edelleenkin .
3. Vuonna 1991  on jo huomattu hyödyntää sponsorikohteen
sisältöjä. Teksti puhuu kuitenkin vain  liike-elämän edusta.
Yrityksen myynnin edistäminen on etusijalla.
4. Vuoden 2002 tilasto osoittaa uutta sponsorointitapaa:
vastavuoroisuutta, yhdessätoimimista, kumppanuutta
sponsorointikohteen kanssa. Tässä on ikäänkuin palattu  alun
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hyväntekeväisyyteen ja yhdistetty se  liikeideaan. Kyse on
kummankin osapuolen, sekä sponsorin että sponsorointikohteen
edusta.

7.1.1 Tavoitteet ja vastikkeet  tässä tutkimuksessa

Crusell-viikko
Taiteellinen johtaja Petri Alanko  kertoo festivaalin ja yritysten
suhteesta. Festivaalin menettäessä kaupungin avustusta
sponsoroijat  ovat lisänneet tukeaan:

”Prosentuaalisesti sponsoroinnin osuus on selvästi kasvanut.
Kun kaupungin osuus on vähentynyt, sponsorit ovat ottaneet
ikään kuin tukijan roolin. Itselläni on sellainen kuva, että
sponsorit  ymmärtävät tämän festivaalin merkityksen paljon
paremmin kuin kaupunki ja sen päättäjät.”
”Yritykset haluavat näkyvyyttä. Pääyhteistyöyrityksillä on
päänäkyvyys. Näkyvyyttä yrityksille tulee  lehtien, radion ja TV
I: n kautta musiikkijuhlien ollessa paikallisessa ja
valtakunnallisessa mediassa päivittäin. Lisäksi yleisradio taltioi
kaksi konserttia. ”(Alanko 2001.)

Kaupungin kulttuurisihteeri, festivaalin toiminnanjohtaja Ilkka
Rauvola, kertoo  yritysten motiiveista:

”Yritykset saavat aitoa goodwilliä kulttuurimyönteisyydestään.
Se korvaa erikoistempaukset ja mainokset  lehdissä,  nousten
imagon muodostamisessa arvokkaaksi ja tavoitelluksi.
Musiikkifestivaalia suosiva yritys arvostaa pehmeitä arvoja,
sellainen mielikuva edistää yrityksessä  myyntiä, ja
kulttuurimyönteisyys on arvo, joka on ainakin isoille yrityksille
kilpailutekijä. Se on verkostoitumista uusille alueille  ja on
sellaisena kulttuuriosaamisen, kompetenssin, kehittämistä.”
(Rauvola 1998.)

Mesenaattitoiminnan tuloksena festivaali saa pieniä summia
yrityksiltä sijoittamalla heidän ilmoituksensa esitteeseen tai
vastikkeena on pääsylippuja  tai yrityslogolle paikka festivaalin
jossakin painotuotteessa.  Autotehtaan toimintaa voidaan myös
sanoa mesenaattitoiminnaksi sen antaessa korvauksetta autoja
festivaalin käyttöön   Kaupunki on palkannut henkilön
hankkimaan sponsoreita. Hänen mielestään työ ei ole helppo,
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mutta saatuaan yritysjohdon vakuuttuneeksi niistä eduista, joita
sponsoroinnista yritykselle seuraa, he suostuvat.

Paikallinen Osuuspankki on yksi festivaalin
pääsponsoreista. Toimitusjohtajan, J.P. Niemisen,  mukaan
pankin tavoitteena sponsoroinnissa on yrityskuvan
vahvistaminen imagoon liittyvänä asiana.

”Vahvistetaan omien asiakkaiden käsitystä meistä aktiivisena,
aikaansa seuraavana pankkina. Näkyvyys on pankille tärkeä
tekijä, sitä on saatu tyydyttävästi. Sponsoroinnin asema on
vahvistunut viime vuosina tässä yrityksessä. Se  on vaikuttanut
myönteisesti pankin kasvulukuihin ja jatkosopimus on tehty.”
(Nieminen 1998.)

Crusell-viikon sponsorit käyttävät festivaalin pääsylippuja
sidosryhmille ja työntekijöille.  Niillä luodaan työpaikalle hyvä
ilmapiiri.

”Hyöty on kaksitahoista, yritys itse hyötyy julkisuudesta,
työntekijät ja sidosryhmät pääsylipuista. Yrityksille laaditaan
”paketteja”, joihin pääsyliput kuuluvat ja yritykset haluavat
pääsylippuja  myös lisää.”(Rauvola 1998.)

OP-pankin toimitusjohtaja on tyytyväinen yhteistoimintaan:

”Tämä on kokonaisvaltaista yhteistyötä. Vastikkeena olevat
pääsyliput tulevat kyllä käytetyiksi, lisäksi tilaamme festivaalilta
ohjelmia omaan käyttöömme.” (Nieminen 199

Tukea antaessaan sekä valtio, kunnat että yritykset arvioivat
festivaalin laatutasoa. Niillä voi olla festivaalin laadusta erilaisia
mielipiteitä ja kuitenkin ne muodostavat ehdon tuen
antamiselle.Taiteellista johtajaa, Petri Alankoa, ei viehätä
yleisfestivaali:

”En halua massatapahtumia,  en  jokamiehen tapahtumaa, vaan
selkeästi profiloitua, ja tarjonnan pitää olla huippua.
Näyttävyyttä haluaisin lisää, ulkomaisia huippuvieraita, en
niinkään sellaisia tangomarkkinoita. ”

Petri Alangolla on  selkeä mielipide siitä, kun  festivaalien tasoa
arvioidaan yleisömenestyksellä.  Saadakseen tukea  festivaalit
ovat vedonneet niihin  yleisömääriin, jotka heidän festivaalinsa
ovat tavoittaneet, niihin on  laskettu katutapahtumatkin:
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”Minusta se on ihan samaa touhua kuin jos mitataan television
katsojalukuja ja ritetään tehdä sellaisia ohjelmia, että saadaan
mahdollisimman paljon katsojia. Siinä lähdetään väärästä
päästä.” (Alanko 2001.)

Crusell-viikon  sponsoreiden tavoitteet ja festivaalin vastikkeet
kokoan kaavioksi, näkyvyys ja imagolliset asiat ensisijaisina
sponsorin toiveina.

Näkyvyys---------------------- Festivaalin painotuotteissa, lehtien,
radion , TV:n ja internetin kautta,
Finnairin palkinto

Imagovaikutus---------------- Luo mielikuvia: yrityksellä on pehmeät
arvot,se on aktiivinen, aikaansa
seuraava

Sidosryhmät------------------ Pääsylippuja, yksityistilaisuudet,
kasvua yrityksessä, verkottumista

Henkilökunta ----------------- Pääsylippuja, hyvä ilmapiiri työpaikalla

Mesenaatti -------------------- Yrityslogo painotuotteessa,
pääsylippuja

Goodwill .............................. Kulttuurimyönteisyys kilpailutekijänä

Kaavio  13.
Crusell-viikon sponssoreiden tavoitteet ja festivaalin  vastikkeet

 Musiikin Aika

Festivaalin toiminnanjohtaja, Markku Möttönen, toteaa, että
tuen saaja luovuttaa oman imagonsa sponsorin käyttöön:

”Sponsori hyödyntää tapahtuman julkisuusarvoa, niin että
sponsorin imago kasvaa ihmisten silmissä. Nykyisin sponsori
ostaa näkyvyyttä, mitä laajemman näkyvyyden pystyy
takaamaan, sitä suuremmista summista on kyse.”

 Toiminnanjohtaja kertoo, että yritysten logoja on kaikissa
festivaalin julkaisemissa esitteissä, myös ohjelmakirjassa,
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julisteissa ja lehti-ilmoituksissa.  Lisäksi tapahtumapaikoilla on
mainostauluja, televisiossa  logot pannaan näkyviin ja radiossa
mainitaan sponsoreiden nimiä. Huomattavin näkyvyys tulee
Yleisradiolta, joka äänittää vuosittain 5  konserttia. Näkyvyys
leviää näin festivaaliyleisöä laajemmalle. Toiminnanjohtaja
kertoo miten eri yrityksillä on omia tavoitteitaan
sponsoroinnista:

”Kun Keski-Suomen Valo tavoitteli maakuntahenkisyyttä, sille
suunniteltiin oma konsertti, missä kaikki esiintyjät olivat
yrityksen toiminta-alueelta. Näin yritys liitti itsensä uuteen,
innovatiiviseen ilmapiiriin.  Festivaalin päätukijan, ovia
valmistavan Viitapuu Oy:n, kanssa festivaali on edennyt  niin
pitkälle kuin voi.  Tämä yritys haluaa profiloitua taiteen tukijana.
Festivaali valmisti 35 minuutin oopperan ´Ovet´ joka esitettiin
Helsingissä Kaapelitehtaalla. Siinä lavasteena ja osin sisältönäkin
oli Viitapuun ovet.  Näin yhdistyi korkeatasoinen kulttuuri ja
teollinen huippuosaaminen. Tapaus oli uutta sponsorointitapaa.
”(Möttönen 1989).

Musiikin Ajan sponsorit käytävät hyödyksi festivaalin luomia
puitteita pr-toiminnassaan. Yritys tuo asiakkaansa konserttiin ja
järjestää lisäksi muuta vieraanvaraisuutta kuten ruokailua,
risteilyjä jne.

”Ideat vieraanvaraisuuteen tulevat festivaalilta. Usein yritys
ilmoittaa, että tulisi mukaan, mutta ei oikein tiedä, miten
hyödyntäisi tapahtumaa.” (Möttönen1989.)

Viitapuu Oy:n toimitusjohtaja, Ahti Paananen, kuvaa yrityksensä
suhdetta taiteisiin. Myös festivaalin sisältö sopii sponsorin
yrityskuvaan mielikuvien muodostajana:

”Motiivina sponsoroinnille on, että festivaali voisi elää ja että se
voisi hyvin. Haluamme tukea oman seudun kulttuurityötä. Tämä
festivaali luo yrityksestä innovatiivisen, kokeilevan kuvan.”

Viitapuu-yrityksellä on motiivina myös perinteen jatkaminen,
sillä jo kolmannessa polvessa sen johtaja suosii taiteita. Sekin on
laadukasta imagon ylläpitoa.

”Festivaali on tärkeä henkilökunnan viihtyvyyden ja työpaikan
ilmapiirin vuoksi: Sen ohjelmat antavat elämyksiä ja virkistystä
henkilökunnalle. Yrityksessämme on 200 työntekijää ja he ovat
halukkaita saamaan pääsylippuja konsertteihin.  Kohdistamme
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vieraanvaraisuuden lähes yksinomaan henkilökunnallemme.”
(Paananen 1989.)

Musiikin Ajan sponsoreiden tavoitteet ja festivaalin vastikkeet on
koottu seraavassa kaavioon. Mahdollisimman laaja näkyvyys on
ensisijainen sponsorin toive kuten edellä.  Sen kanssa lähes yhtä
tärkeää on yritykselle   imagon rakentaminen:

Näkyvyys ----------------------------    Yrityslogoja kaikissa festivaalin
julkaisuissa TV:ssä, Yleisradio
taltioi 5 konserttia vuosittain

Imago---------------------------------- Festivaali luovuttaaa imagonsa
 -tavoitteena maakuntahenkisyys  sponsorin käyttöön, yritys
 -profiloituminen taiteen suosijana  hyödyntää tapahtuman

julkisuusarvoa

Sidosryhmät--------------------------- Pääsylippuja, vieraanvaraisuutta

Henkilökunta ------------------------- Pääsyliput, tarjoilut  -
viihtyvyys, hyvä työpaikkailmapiiri

Myynninedistäminen  -------------- Yhteisprojekti: Ooppera ”Ovet”

Perinteen vaaliminen --------------- Goodwill
-oman seudun festivaalin menestys

Kaavio  14.
 Musiikin Aika-festivaalin sponsoreiden tavoitteet

   ja festivaalin vastikkeet

Helsingin Juhlaviikot

Festivaalin markkinointipäällikkö, Minna Berg, puhuu
sponsoroinnista:

”Kysymys on kokonaisuudesta, osien summasta
vaikutuksiltaan. Sponsorointikohde tarjoaa aineellisia ja
aineettomia vastikkeita, niiden laadusta ja määrästä
muodostuu  kokonaisuus. Sponsoreiden saaman vastikkeen
suuruus riippuu siitä, mikä heidän asemansa on
festivaalissa.
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Kuitenkin kaikki  sponsorit saavat näkyvyyttä mainonnassa,
markkinointiviestinnässä ja tapahtumapaikoilla siinä määrin,
kuin se on toteutettavissa, kertoo markkinointijohtaja  Hän on
vakuuttunut siitä, että  Juhlaviikkojen yhteydessä yritys
samaistetaan  sen  laatutasoon:

”Välittömästi yritykset saavat hyödyn näkymällä
ilmoittelussamme, mutta myös siten, että Juhlaviikoillemme
syntynyt imago viestittää tiettyjä asioita ja siitä he saavat osansa
esiintymällä yhdessä meidän kanssamme.”

 Projektisponsorit saavat runsaasti näkyvyyttä siinä projektissa,
jota sonsoroivat, heillä on myös näkyvyyteen nähden enemmän
toivomuksia. Palvelusponsoreiden kanssa yhteistyö on
vaihdantaa, mutta myös he näkyvät festivaalin julisteissa.

”Arvelen, ettei sponsoreista kukaan halua sen isommin näkyä,
mutta me haluamme tulevaisuudessa entistä tarkemmin
määritellä sponsoreiden näkymisen festivaalimme yhteydessä.”

Minna Berg kuvaa yritysten motiiveja sponsorointiin
vaihteleviksi:

”Kaupunkilaisyrityksillä, joita ovat Oko-Pankki, Helsingin
Puhelin ja Helsingin Sanomat, on tarve vahvistaa kaupunkilaista
imagoaan, kun taas Sinebrychoff, joka on keskittynyt rock´n-roll
meininkiin ja suurten massojen kulutukseen, haluaa saada näin
moni-ilmeisyyttä yrityskuvaansa. Metsäliitto tavoittelee tätä
kautta kaupunkilaista imagoa, kun se muuten mielletään
enimmäkseen maaseudun yritykseksi.” (Berg 1998.)

Toiminnanjohtaja Risto Niemisen  mukaan imago voi kehittyä
vain jatkuvuudesta:

”Parissa vuodessa se ei ole mahdollista. Juhlaviikot on 50 vuotta
vanha tapahtuma, jonka alku lasketaan Sibelius-viikoista lähtien.
Imago ei ole koskaan lähtökohta, se tulee
seurannaisvaikutuksena.”
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Toiminnanjohtaja kertoo sponsoreiden merkityksestä
festivaaleille Suomen ulkopuolella. Sen mukaan Saksassa,
Ranskassa ja Espanjassa kulttuurille on perinteisesti olemassa
julkinen rahoitus, sen sijaan Englannissa ja Amerikassa ollaan
riippuvaisempia sponsoreista.  Helsingin Juhlaviikot kuuluu
arvokkaaseen yhteisöön, Euroopan Festivaaleihin,  Savonlinnan
Oopperajuhlien kanssa.

”Vaikka festivaaleja on Euroopassakin paljon, ne ovat
omaleimaisia: Edinburgin festivaali Skotlannissa muistuttaa
rakenteeltaan  Juhlaviikkoja, mutta on kolme kertaa isompi. Ihan
suoraa mallia ei voi ottaa, kun jokainen maa, jokainen
kaupunkihan ovat ihan erilaisia.”(Nieminen 1998.)

Imagematch hankkii Juhlaviikoille sponsorit. Isot yritykset
sponsoroivat monia kohteita samanaikaisesti, kertoo
konsulttitoimiston markkinointijohtaja Johanna Piisi. Helsingin
Juhlaviikkojen sponsoroinnissa on kyse suurista summista rahaa,
pääsponsorit 500 000 markasta 1 milj. markkaan. Pääsponsorit
tukevat Juhlaviikkojen lisäksi populäärikohteita,
nuorisokulttuuria, sosiaalikohteita ja tieteen tutkimusta sekä 70
prosenttisesti urheilua. (Imagematch, Piisi 2002.)

Metsäliitto on yksi viidestä Juhlaviikkojen pääsponsorista.
Johtaja Pekka Kivelä  kuvaa edustamansa yrityksen tavoitteita:

”Meidät tunnetaan yrityksenä, jonka toiminta kohdistuu
maaseutuun. Haluaisimme pääkaupunkiseudulla jalansijaa, sillä
täällä tehdään pääosa valtakunnallisista päätöksistä”.

Metsäliitto oli pääsponsoreiden ryhmässä 1998, mutta 1999   ei
ollut mukana, koska vastike ei täysin tyydyttänyt yritystä.
Johtajan mielipide on, että sponsorin itsensä pitäisi ehdottomasti
omalta osaltaan tehdä paljon, siis hyödyntää kohdetta.

”Näkyvyyttä mediassa korostetaan kaikki kaikessa, vaikka se ei
ole aina edes tarpeen.  Valitulle ryhmälle kohdistettu huolellisesti
suunniteltu kokonaisuus saattaa tuottaa erinomaisen tuloksen,
vaikka ei näy missään.”

Palautteen saamiseksi pitäisi johtajan  mielestään käyttää paljon
tutkimusta eikä tyytyä ns. mutu-tietoon ja yrityksen pitäisi
pyrkiä sponsoroinnillaan toivottuun tulokseen. (Kivelä 1998.)
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Helsingin Juhlaviikkojen sponsoreiden tavoitteet ja
festivaalin vastikkeet:
olen  seuraavassa koonnut kaavioksi. Juhlaviikkojen sponsorit
jakaantuvat kolmeen kategoriaan  riippuen niiden merkityksestä
festivaalille, niiden tavoitteesta sponsoroinnissaan ja lopulta
niiden panostuksen suuruudesta. Siten ne ovat pääsponsoreita,
projektisponsoreita ja palvelusponsoreita.
Pääsponsoreiden ensisijainen tavoite on imagollnen,
projektisponsorit tavoittelevat ennen muuta näkyvyyttä ja
palvelusponsoreiden tavoite on tilaisuus myyntiin.

Pääsponsorit:
1. Imago---------------------------------- Saavat osansa juhlaviikkojen imagosta

tarve esiintyä pääkaupunkilaisena,
yrityskuvaan moni-ilmeisyyttä,
jalansijaa pääkaupunkiseudulla

2. Näkyvyys---------------------------- Mainonnassa, markkinointiviestinnässä

3. Sidosryhmät ------------------------ Pääsyliput, oheispalvelut

4. Myyntineuvottelut Hyvä neuvottelujen alusta

Projektisponsorit:

1. Näkyvyys--------------------------- Runsas näkyvyys siinä projektissa, mitä 
sponsoroivat

2. Sidosryhmätoiminta--------------- Vip-tilaisuudet, pääsylippuja

3. Myynninedistäminen------------ Promootiomahdollisuus

Palvelusponsorit:

1. Myynti------------------------------ Vaihdanta

Kaavio  15.
Helsingin Juhlaviikkojen yritysyhteistyö

7.2 Yritysten edut sponsoroinnissa

Lipposen ”vaatimukset ” sponsoroinnista ja Imagematchin
sponsoroinnin ulottuvuudet toteutuvat lähes sataprosenttisesti
tutkimuksen kohteissa. Tulokset  ovat yhteneväisiä teorioiden
kanssa, ellei kaikilta osilta, niin ainakin jokaisesta festivaalista
löytyy, ellei kaikkia, niin ainakin useita teorioiden kohteita.
Tulos lienee seurausta siitä, että kyseiset teoriat on kartoitettu
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tarkasti nykysponsoroinnista, ovat siitä viimeistä tietoa. Voidaan
mielestäni joltisellakin varmuudella sanoa, että olipa kyse mistä
tahansa festivaalista, nuo teoriat toteutuvat niissä useilta osin.

 Crusell-viikon, Musiikin Ajan ja Helsingin Juhlaviikkojen
haastatteluissa toteutuivat seuraavat asiat:
- Näkyvyys on konkreettinen, kaikille yrityksille yhteinen tavoite
ja sen toiveen monipuolinen toteutuminen tärkeimpiä asioita
vastikkeissa.  Näkyminen laajasti ja voimakkaasti, kuten
massojen merkkituote ja näkyvyyden maksimointi edellyttävät,
toteutuu tämän tutkimuksen kohteista vain Helsingin
Juhlaviikoilla, joka on kyllin suuri festivaali vastaamaan laajan
näkyvyyden haasteisiin. Kuitenkin yleisradion taltioimat
ohjelmat ja TV-näkyvyys ovat tehokkaita mediakanavia myös
Crusell-viikon ja Musiikin Ajan näkyvyyden levittäjiä.
- Suhteiden hoitaminen sidosryhmiin on kaikille yrityksille
yhteinen tavoite, joka onnistuu erittäin hyvin
musiikkifestivaalien kautta.  Pienen piirin brandi soveltuu
sidosryhmiin ja henkilökuntaan vaikuttamisessa kaikissa
kolmessa festivaalissa. Yleensäkin sidosryhmien hoitaminen
näyttää olevan yrityksille hyvin tärkeä asia. Siihen kuuluu
tärkeitä ryhmiä yrityksen menestymisen kannalta:
kauppakumppanit, alihankkijat, kunnalliset viranomaiset ja ehkä
oma henkilökuntakin siihen lasketaan joissakin yrityksissä.
- Imagovaikutus on kaikille yrityksille tärkeä.  Sponsorikohteen
nauttima arvostus, sen tunnettuus, kohteen saama
mediajulkisuus, yleisön kiinnostus ja lojaalisuus ovat niitä
asioita, jotka kuuluvat musiikkifestivaalin imagoon.
On luonnollista, että suuri festivaali, kuten Helsingin Juhlaviikot,
tuo tukijoilleen suuren imagoarvon. Juuri imagon rakentaminen
ajaa festivaaleja pitämään ohjelmistonsa laatua korkealla ja se
vastavuoroisesti nostaa sponsorirahan määrää. Helsingin
Juhlaviikot voi valita pääsponsorinsa juuri vedoten
imagoarvoon.
-  Goodwill, ansaittuna kulttuurikohteen tukemisen myötä, on
kilpailutekijä. Se esiintyy haastatteluissa  hyväntekeväisyytenä,
perinteen vaalimisena, kotiseuturakkautena  ja hyvän tahdon
ilmauksena. Toteutuessaan se on yrityksen näkymistä hyvän
asian yhteydessä ja sellaisena rakentaa imagoa.
-  Kompetenssin kehittäminen esiintyi haastatteluissa Crusell-
viikon  yhteydessä. Se antaa yrityksille mahdollisuuden  tutustua
ja verkottua  uusiin alueisiin sekä kehittää kulttuuriosaamistaan
Mikäli yrityshaastatteluja olisi ollut enemmän, kompetenssista
olisi ehkä puhuttu niissä. Kuitenkin uskon sen kiinnostavan vain
isoja yrityksiä.
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- Myynninedistäminen.promootiomahdollisuutena tuli esille
Helsingin Juhlaviikkkojen projektisponsoreiden  yhteydessä,
muissa yhteyksissä yritysten tuotteiden esitttely ja myynti  ei
noussut esille. Kuitenkin Imagematch esittelee sitä yrityksille
eräänä keinona hyödyntää sponsorointikohteen sisältöjä.
Sellainen  lienee harvinaista ja hyvin rajoitetusti toteutettua
toistaisesti laadukkaan musiikkifestivaalin yhteydessä, eikä sitä
esiintynyt muissa haastatteluissa.
- Mesenaattina toimiminen oli tuttua Crusell-viikon ja Musiikin
Ajan sponsoreille.Se on käytännössä ilmoitustukea ja
pääsylippujen ostoa.Vaikka Lipponen mainitsee, että
messenointi rinnastetaan hyväntekeväisyyteen, niin huomattava
on, että isotkin yritykset haluavat sille vastikkeen, kuten näkyy
UPM - Jokilaakson tehtaitten toimitusjohtaja Viljo Paljakan
mielipiteessä:

”Näkyvyys on tärkeä lehdistössä ja julkaisuissa, ennen kaikkea
sijaintipaikkakunnalla.  Paikallisen taidefestivaalin tukeminen on
mesenointia, mutta sen tulee olla ehdottomasti vastikkeellista.”
(Paljakka 2001).

Sponsoroinnista  on myös tuloksia, jotka ovat toteutuneet,
mutta eivät ole kokreettisesti nähtävissä.Imagematchin ja
Lipposen teorioista poiketen tämän tutkimuksen kohteena olevat
festivaalit tarjoavat sponsoreilleen  muitakin vastikkeita,
näkymättömia arvoja.
- Työntekijöiden rekrytointiin tiettävästi vaikuttaa paikkakunnan
kulttuuritarjonta. Asia ei tullut esille yrityshaastatteluissa, mutta
festivaalijohtajat mainitsivat sen festivaalin tuomana etuna.
Ruotsalaistutkimus vakuuttaa taidekulttuurin tarjonnan
vaikuttavan  rekrytointiin (Strandh 1990). Sen mukaan, mitä
korkeamminkoulutetusta työvoimasta on kyse, sitä enemmän
kulttuuritarjonnan määrä ja laatu työpaikan sijaintialueella
vaikuttaa työhön hakeutumiseen. Myös tutkimuksessa yritysten
sijaintikäyttäytymisestä   on todettu, että osaavin työvoima
suuntautuu sinne, missä on virikkeellinen ympäristö ja
kulttuuritarjontaa (Silander,Tervo, Niittykangas 1997). Tässä
tutkimuksessa haastateltu UPM-Kymmenen henkilöstöpäällikkö
Pertti Peltola on samaa mieltä:

”Paikallinen taidefestivaali auttaa meitä toimihenkilöiden
rekrytoinnissa.”  (Peltola 1999).

Kopijyvän toimitusjohtajalla on vastakkainen mielipide:
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”Saa olla iso festivaali, että sillä olisi merkitystä työvoiman
kiinnitykseen.”(Sorjonen 1999.)

Ero mielipiteissä voi johtua yritysten sijaintipaikkakunnista:
Kopijyvä sijaitsee Jyväskylässä, missä on koko vuoden ajan
taidekulttuuritarjontaa ilman festivaalejakin. Sen sijaan UPM-
tehtaat sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa, missä paikallisella
Valkaman Taideviikot-festivaalilla on merkitystä taidekulttuurin
tuojana.

 Luovuuden merkityksen tuo esiin Peter Koestenbaum.
Hänen mukaansa
kaikissa ihmisissä piilee luovuutta, yritysten tulisi se huomioida
ja koettaa vapauttaa henkilökunnassaan luovuuden resursseja
(Koestenbaum 1987, 257)
Luovuudesta ei haastatteluissa puhuttu, se lienee uutta
yrityskulttuuria, joka on hiljaa leviämässä.Vanhempi, kaikkien
tietämä malli on se, että yrityksen johtajan luovuus riittää
yrityksen hyvinvointiin. Luovuutta on sitäpaitsi vaikea mitata ja
arvioida, vaikka se havaittaisiinkin. ”Rikas kulttuuritoiminta luo
kasvualustan luoville verkostoille.Luovuus on nykyisen
tietoyhteiskunnan tärkein luonnonvara.”( Strandh 1990,  52).
”Taiteelle ja tekniikalle yhteistä on pyrkimys korkeaan laatuun ja
uusien ajatusten ilmentämiseen, sen vuoksi ne sopivat hyvin
yhteen. ( Naisbitt, Aburdene 1990, 89.)

Myynninedistäminen, lisääntyvä myynti, on
yksiselitteisesti yritysten tavoite sponsoroinnilleen sekä
Imagematchin että Lipposen mukaan. Se on kaiken
markkinoinnin päätarkoitus, sitä varten yritykset tarvitsevat
näkyvyyttä. Etsiessään uusia markkinoinnin keinoja  ne
käyttävät sponsorointia. Siinäkin erilaiset sponsoroinnin kohteet
tuottavat erilaisia mielikuvia ihmisten ajatuksissa ja vaikuttavat
siihen imagoon, joka yrityksen ympärille syntyy.
Yrityshaastatteluissa ei myynnin edistämisestä puhuttu
sponsoroinnin motiivina, sillä kuuluuhan se itsestään selvänä
yritystoimintaan. Kuitenkin Crusell-viikon sponsori mainitsi
pankin kasvulukujen myönteisesti kehittyneen (J.P. Nieminen
1998) ja Musiikin Ajan sponsorin mielestä sponsorointi oli
kokonaisvaltaista yhteistyötä molempien eduksi
(Ahti Paananen 1998.)  Valveutuneiden asiakkaiden
tavoittaminen  on  yritysten uusi tavoite 2000 -luvulla.
”Mainostajat ja yleisö etsivät jotakin mieltä ylentävämpää.
Yritykset voivat saavuttaa paremman maineen sivistyneen
kuluttajakunnan keskuudesssa tukemalla taiteita kuin
tyrkyttämällä tuotteitaan.”( Naisbitt, Aburdene  1990.)
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Hyväntekeväisyys voi olla myös yritystuen motiivina. Johanna
Piisi Imagematchista ei pidä hyväntekeväisyyttä sponsorointina.

”Yritykset harrastavat myös edelleen hyväntekeväisyyttä, mutta
sillä on kokonaan oma budjettinsa, se ei ole sponsorointia”(Piisi
2001.)

 Musiikin Ajan haastatteluissa hyväntekeväisyys tuli esiin:

”Yritykset antavat myös tukea välittämättä vastikkeista, saaden
vain pienen  korvauksen. Ne uskovat, että sillä on jotenkin hyvä
vaikutus” (Möttönen 1998.)

Myös Crusell-viikko sai vastaanottaa mesenointina mm.autoja ja
saunatiloja.  Nuo esimerkit ovat tyypillisiä pienille festivaaleille,
siinä on kotiseuturakkautta, yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Samaan yhteyteen kuuluu Musiikin Ajan pääsponsorin, Viitapuu
Oy:n toiminnanjohtajan, mielipide yrityksen sponsoroidessa
oman seudun musiikkifestivaalia ´että voisivat elää ja olla`.
Hänen johtamansa yrityksen motiivina on myös taiteen
tukemisen perinteen  jatkaminen tukemalla paikkakunnan
musiikkifestivaalia. Edellämainituista näkyvistä ja
näkymättömistä arvoista yritykselle sponroroinnissa voidaan
muodostaa Koestenbaumin teoriaan nojaten nelikulmio
seuraavasti:

    
 Laadukkaan asiakaskunnan tavoittaminen

       Myynninedistäminen 
    Yritysvisio

           Näkyvät  arvot       Näkymättömät arvot
      Medianäkyvyyttä   Myönteinen imago
           Suhdetoimintaa                  Elämyksiä tuottava sisältö
        Uusia asiakkaita   Luovat resurssit käyttöön

      Goodwill 
      Rohkeus

             Taidefestivaalin sponsoroiminen

    Kaavio  16.
                          Yrityksen hyöty  yhteistyöstä
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Imagematch esittää yritysten saamat edut sponsoroinnista
aineellisina ja aineettomina hyötyinä ja etuina. Imagematchin
kaaviot aineellisista ja aineettomista eduista koskevat yritysten
sponsorointia yleensä, riippumatta sponsorointikohteen
laadusta. Aineellisissa hyödyissä ensisijaisena on monipuolinen
sponsorin näkyvyys mediassa, mutta näkyvyys myös
sponsorointikohteen julkaisuissa. Aineettomissa hyödyissä
pääpaino keskittyy sponsorointikohteeseen, huomiota saa. sen
nauttima arvostus ja tunnettuus.

Kaavio  17.
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Imagematchin jaottelu aineellisiin ja aineettomiin etuihin koskee
yritysten sponsorointia yleensä. Seuraavaan kaavioon  olen
poiminut po. aineistosta sen osan, joka soveltuu tähän
tutkimukseen:

Aineellisia  vastikkeita                Aineettomia    vastikkeita

Mediavaikutus Imagovaikutus
näkyminen painotuotteissa, yritykseen yhdistyy tapahtuman imago,
internetissä, TV:ssä, festivaalin elämyksiä tuottava  sisältö
radio taltio konssertteja

Sidosryhmävaikutus Suhdemarkkinointia
mahdollisuus suhteiden  hoitoon hyvä myyntineuvottelujen alusta,
yritysasiakkaisiin  ja henkilökuntaan, vaikuttaa myönteisesti

työpaikkailmastoon
pääsyliput, tilatut konsertit, ja työssäjaksamiseen,
vip-palvelut työntekijöiden luovat resurssit

käyttöön

Verkottuminen Kompetenssin kehittäminen
uusia suhteita, uutta yleisöä kulttuuriyhteydet kilpailutekijänä

Vaikutus rekrytointiin Seudun kulttuuritarjonta
helpottaa työntekijöiden saantia vetää alueelle työvoimaa

 Mesenaattina toimiminen         Goodwill
kotiseutuhenki, välittämistä oman alueen
perinteen  jatkaminen  hyvinvoinnista

                               
Kaavio  18.

 Tähän tutkimukseen soveltuvat yritysten saamat
aineelliset ja aineettomat vastikkeet sponsoroinnista

Suhdetoiminta on näkyvässä osassa yritysten ja
musiikkifestivaalien kohdatessa. Musiikkifestivaalit ohjelmineen
auttavat yrityksiä hoitamaan suhteita sidosryhmiin.
Suhdetoiminnan sisältönä ovat festivaalin ohjelmat, pääsyliput,
tilatut konsertit, vip-tarjoilut, taiteilijatapaamiset jne.
Kaikki  kolme tutkimuksen kohteena olevaa festivaalia ovat
yritysten käyttämiä sidosryhmilleen ja henkilökunnalleen, se on
yritysten toimintatapa.
Musiikkifestivaalit voivat auttaa yrityksiä niiden
suhdetoiminnassa.
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 Yritys hoitaa suhteita
    sidosryhmiinsä

  V

 Pääsylippuja    R      E   Henkilökunnan    viihtyvyys,
Oheispalveluja              työssäjaksaminen

                  Hyvä neuvottelualusta
  C

  Yritys sponsoroi
   taidefestivaaleja

       Kaavio  19.
      Musiikkifestivaalit  yritysten suhdetoiminnassa

7. 3 Festivaalien edut  sponsoroinnista

Sekä Kimmo Lipposen että Imagematchin teoriat keskittävät
huomionsa siihen, mikä on yritysten hyöty niiden
sponsoroidessa taidefestivaalia.  Kun jokaisella yrityksellä on
omat tavoitteensa sponsoroinnista, niin asia festivaalien kohdalla
on päinvastoin: tavoitteet ovat  yksiselitteiset ja yhteneväiset
toisten festivaalien kanssa. Itse asiassa rahan ja resurssien tarve
ajaa festivaalit etsimään sponsoreita. Mutta pelkällä rahalla eivät
festivaalitkaan tule toimeen, vaan monet niistä asioista, jotka
hyödyttävät yrityksiä niiden sponsoroidessa, hyödyttävät myös
festivaaleja ja ovat niiden toiminnalle  tärkeitä.
Myös festivaalien edut ja hyödyt voidaan jakaa aineellisiin  ja
aineettomiin seraavasti:

Aineelliset edut Aineettomat edut

Resursseja toimintaan Julkisuusarvoa
Näkyvyyttä Imagovaikutus
Lisää yleisöä Uusia suhteita
Pääsylipputuloja Vuorovaikutusta

Kaavio 20.
Festivaalien edut  ja hyödyt  yritysyhteyksistä
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Nykyisin suomalaisfestivaalit ovat alkaneet käyttämään sanaa -
yhteistyöyritykset - niitä sponsoroivista yrityksistä, vaikkakin
festivaalit ovat ennemminkin alihankkijan asemessa yrityksiin
nähden.  Yhteistyö-sana assosioi samantasoisten yhteistoimintaa,
mutta niinhän asia ei tässä ole, sillä festivaalit ovat lyhyitä
pyrähdyksiä vuoden kierrossa, kun taas yritykset toimivat
 jatkuvasti  päivästä päivään. Yhdessä toimimisesta näyttää
kuitenkin olevan tuloksena paljonkin yhteistä, jolloin
yhteistyöyritys-sana saattaa hyvinkin tulla perustelluksi.

Resursseja kahdenkeskisen sopimuksen mukaan sisältää
rahaa, kannatusilmoittelua, vaihdantaa. Näkyminen laadukkaan
yrityksen sponsorituen kohteena tuo julkisuusarvoa, lisäarvoa.
Yhteydet yrityksiin
ovat vuorovaikutusta, uusia suhteita, kompetenssin kehittämistä
eli oppimista yrityselämästä. Aivan samoin kuin yritykset
haluavat kehittää kompetenssiaan taiteen suuntaan. Aiemmissa
tutkimuksissa myös mainittiin ymmärryksen lisääntymisestä
molempien kumppanien osalta keskinäisten neuvottelujen
tuloksena (Wheeler 1993, 36).

7.3.1  Resursseja  ja  julkisuusarvoa

Crusell-viikon sponsorit antoivat rahaa ohjelman toteuttamiseen.
Sponsoreille laadittiin  ”paketteja”, joista neuvoteltiin. Eräältä
yritykseltä saatiin tuollaiseen pakettiin autoja, toiselta
saunatiloja, joten voitiin järjestää saunailtoja. Ilkka  Rauvola
toteaa, että kulttuurisponsorointi heidän alueellaan on
lisääntynyt.  Taiteellinen johtaja Petri Alanko kertoo, että
kaupungin tuen romahdettua sponsorit ovat ottaneet
voimakkaamman roolin:

”Kun kaupungissa on kaksi isoa tehdasta, niin heidän intressinsä on
ilman muuta, että he haluavat olla tukemassa”(Alanko 2001).

Näkyvyys ja imagovaikutus ovat, paitsi yritysten tavoittelemia
sponsoroinnin seurauksia, myös festivaalille tärkeitä. Se näkyi
Crusell-viikon vastaanottaessa huomionosoituksen Finnairilta.
Fesivaalille ojennettiin ”Vuoden 1989 kulttuuripalkinto”.
Palkintoon ei kuulunut rahaa, vaan sen konkreettinen muoto oli
lentokoneen pienoismalli. Kuitenkin vaikutus oli merkittävä, se
lisäsi kulttuurimyönteisyyttä ja julkisuutta festivaalin ympärillä.
”Näkyminen huomattavan yrityksen yhteydessä  antaa festivaalille
luotettavuutta, uutta yleisöä ja pääsylipputuloja” (Rauvola 1998.)
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Musiikin Ajan toiminnanjohtajan, Markku Möttösen, mielestä
sponsorointi on kahden kauppaa, koska julkisuusarvo kasvattaa
molempien osapuolten
imagoarvoa.
”Festivaalin saama julkisuusarvo on merkittävä tekijä sponsoroinnissa.

Huomattavin julkisuus festivaalille tulee Yleisradiolta sen
äänittäessä joka kesä 5 konserttia. Sponsorituen tämä festivaali
voi kohdistaa kokonaan taiteelliseen ohjelmistoon. Tuki
viipaloidaan, yritykset kohdistavat sen jollekin osa-alueelle
kuten 1998  lentoyhtiö SAS mahdollisti sponsoroinnillaan
ruotsalaisen kamariorkesterin matkan, K-S  Valo
keskisuomalaisten taiteilijoiden konsertin, paikalliset pankit ja
saha  ulkoilmakonsertteja. On myös palvelusponsoreita,  se on
sponsorointia ilman rahaa. Sitä kautta festivaali on saanut
paikallisilta hotelleilta huoneita ja ravintolapalveluita,
autoliikkeiltä autoja:
”He haluavat olla tukemassa, heidän vaatimuksensa ovat vähäiset,
kuten ilmoitus ja logo ohjelmakirjassa.”

Markku Möttönen on  huomannut, että sponsorirahoja siirtyy
urheilusta kulttuuriin.   Festivaalilla on myös hyväntekijöitä,
jolloin yritys antaa rahaa lahjoituksena uskoen, että festivaalia
kannattaa tukea. Toiminnanjohtajan mielestä he ovat vuosien
myötä oppineet jotain yritystoiminnasta, kuten senkin, että
yritysten rahat ovat rajalliset. (Möttönen 1998.) 

Vuoden 2001 ohjelmauudistus toi mukanaan
nuorisomusiikkia ja kilpailun. Uusi kilpailu onnistuttiin
rahoittamaan kokonaan sponsorin avulla, kertoo taiteellinen
johtaja Tapio Tuomela.  Ohjelmauudistuksen keinoin festivaali
hakee uutta yleisöä. Perusajatuksena on kuitenkin  edelleen
tinkimätön modernismi:
”Osa yleisöstä, ammattiyleisö, on vakituisia vieraita. Toinen puoli
yleisöä on vaihtuvaa, aika voittopuolisesti keskisuomalaista yleisöä. Sen
suhteen  olisi hyvä kokeilla, onnistutaanko me luomaan joitakin uusia
yleisöryhmiä.  Ajattelen alle 20-vuotiaita ja vielä 70-luvullakin
syntyneitä. Tarkoitus olisi katsoa, löytyyko populäärin ja vakavan
musiikin välimaastosta jotakin  ilmaisua, joka on yhtä tärkeä ja iso asia,
mutta joka on vain saanut eri  muodon. Tottakai tarvitsemme
sponsoreita. Esiintymispaikat ovat pieniä eivätkä voi tuottaa sellaisina
paljon pääsylipputuloja.” (Tuomela 2001.)

Helsingin Juhlaviikkojen  toiminnanjohtaja, Risto Nieminen, sanoo,
että sponsorit ovat välttämättömiä:
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”Jos halutaan tehdä sen kaltaista  ohjelmaa kuin  Juhlaviikoilla nyt
tehdään, niin ovat välttämättömiä. Se näkyy tänään vielä selvemmin
kuin 1998. ”

Juhlaviikot on saanut kasvatettua sponsoritukeaan  noiden
vuosien välillä 80 prosenttisesti, se on kasvanut enemmän kuin
muu rahoitus. Valtionapu on tälle festivaalille pieni suhteessa
kuluihin,  se on 5% .  ”Kaupungin avustus on keskeinen
tulolähde, 40%. Loppu, alle 50%,  jakaantuu sponsoritulojen ja
lipputulojen kesken, josta sponsoritulot lähes 30%.  Talouden
riskitekijä on Juhlaviikoilla sama kuin muillakin festivaaleilla:

”Toteutuksessa suurin riski on se, että tiedetään suunniteltu ohjelma,
tiedetään , kuinka paljon se maksaa, tiedetään kaikki meidän menot.
Tiedetään tuloista avustukset ja tiedetään sponsorirahoitus. Ainoa,
mitä me emme tiedä etukäteen, ovat lipputulot ja se on kuitenkin 1/3
meidän tuloistamme. Jos siellä tapahtuu yllättäviä ongelmia, sillä voi
olla merkittäviä seurauksia.”

 Siihen verrattuna kaupungin osuus on kasvanut vain  5 % tuona
aikana. Sponsoroinnin osuus budjetista 2001 oli 30 %
”Eli se on ollut välttämätöntä, kun festivaali on kasvanut, saanut uusia
osioita, se on tapahtunut sitä kautta, että on saatu enemmän
sponsoritukea.” (Nieminen 2001.)
 
Juhlaviikot saa näyttävää imagovaikutusta  pääsponsoreidensa
kautta, jotka ovat osittain kansallisia, osittain kansainvälisiä.
Omassa viestinnässään maailmalla he voivat kertoa olevansa
yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa, se kuuluu jo
sponsorisopimukseen. Pääsponsoreista Sinebrychoff on
kansainvälinen ja kansallinen,  Metsäliitto molempia, Helsingin
Sanomat kansainvälisestikin  merkittävä. Lisää näkyvyyttä ja
arvovaltaa tuovat Juhlaviikkojen organisaatioon kuuluvat
julkisyhteisöt kuten Oy Yleisradio, Opetusministeriö, Goethe-
instituutti, British Council, Romanian Kulttuuriministeriö.
Palvelusponsorointi on kokonaan vaihdantaa ja helpottaa
käytännön asioiden hoitamista. Siihen kuuluu etenkin
majoitusta, ravitsemusta, mainontaa, tekniikkaa ja matkustusta
hoitavia yrityksiä (Nieminen 2001.)
Etiikan osuus suunnittelussa on luonteva.Yksi mahdollisuus
paikata edellisen vuoden tappio olisi lähteä seuraavana vuonna
populäärimmälle linjalle.
”Ehkä se on sisäistä, että ei valita eikä edes harkita sellaisia ohjelmia,
joiden tunnetaan olevan jollakin tavalla kyseenalaisia. Joka tapauksesa
idean lähtökohtana on, että ohjelma on taiteellisesti korkeatasoista.
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Ongelmien tullessa pyritään vain supistamaan tai hankkimaan lisää
rahoitusta.”(Nieminen 2001.)

7.3.2 Vuorovaikutuskenttä  -  kokemuksia

Festivaalin ja yritysten välille syntyvä vuorovaikutuskenttä on
merkittävä sponsoroinnin jatkuvuudelle. Se on festivaalin ja
yritysten välistä kanssakäymistä, joka synnyttää alueen muiden
tekijöiden kanssa positiivisia tuloksia, luovuutta ja aineellista
kasvua. Koulutus on tärkeää, mutta se ei yksinään stimuloi
luovuutta eikä elinkeinoelämän kasvua, siihen tarvitaan
taidekulttuuri (Rubenovitz 1990).  Siinä yritys tulee enemmän
tietoiseksi festivaalin toiminnasta ja vastavuoroisesti festivaali
alkaa ymmärtää enemmän yritysten toimintaa ja
mahdollisuuksia (Wheeler 1993, Möttönen 1998). Kaikkia
festivaalijohtajia ei kuitenkaan miellytä kovin intensiivinen
suhde yritysmaailman kanssa, he ovat varovaisia.
Varovaisuuteen on syynä pelko, että sponsori haluaa
määräysvaltaa festivaalissa.Toisaalta eivät kaikki yrityksetkään
halua tukea taidefestivaaleja. Aina ei siis ole edellytyksiä
vuorovaikutussuhteen syntymiselle.

Kun ulkomailla suurimmat sponsorit etsivät itse kohteensa,
on sellainen meillä hyvin harvinaista ja epätyypillistä toimintaa
yrityksille. Meillä on  edelleen tavallisinta, että yritykset ovat
siinä suhteessa passiivisia ja festivaali lähestyy yrityksiä
(Imagematch 2001). Täydellinen vuorovaikutus, yhdessä
toimiminen,  yritysten ja taiteen välillä voi myös onnistua
(Jacobson 1992).  Siinä toteutuu todellinen synergia, jossa sekä
kokonaisuus että molemmat osapuolet hyötyvät (Koiranen 1993,
95).

Kun Bourdieu ja Haacke kirjaavat negatiiviset päätelmänsä
elinkeinoelämän ja taiteen kohtaamisesta, niin protestin kärki
kohdistuu julkiseen hallintoon. Heidän mielestään yhteiskunnan
on hoidettava talouttaan siten, että se pystyy ylläpitämään  ja
tarjoamaan taidekulttuuria jäsenilleen niin, ettei taideaktiivien
tarvitse kerjätä yrityksiltä sponsorirahaa (Bourdieu, Haacke
1994).

Johtaja Sorjonen Kopijyvästä  sanoo tukea hakevan
henkilön vaikuttavan eniten tuen saantiin: ”Se on niin vähästä
kiinni” , hän sanoo.

 Johtaja Tanja Rasi Jyväskylän Festivaaleista arvelee
saadessaan kieltävän vastauksen sen olevan firman hallituksen
periaatepäätös tai heidän mielestään kulttuuriin sponsoroiminen
on `huuhaata´   ”Uskovat itse pärjäävänsä parhaiten,  vaikka
heillä ei ole sellaista osaamista. ”
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Sponsorointi on herkkä suhdannevaihteluille, yleinen lama
tai  yrityksen huono liikevaihto vaikuttaa  rahoituspäätöksiin
(Oesch 2001). Etenkin pienet yritykset tekevät vain
kertaluonteisia tukipäätöksiä, korkeintaan vuoden ajaksi
kerrallaan. 

Crusell-viikon taiteellinen johtaja Petri Alanko  kokee
yritysmaailman  ymmärtävän hyvin  festivaalin arvon ja sen
toimintamahdollisuuksien rajat. Suhteet paikkakunnan kahteen
suureen tehtaaseen ovat hyvät ja vaikka sponsoroinnista
sovitaan vain vuosi kerrallaan, heidän tukensa voi uskoa
jatkuvan. Kaupungin supistaessa radikaalisti  avustustaan
yritykset ovat kasvattaneet tukeaan vaikkakin
sponsorisopimukset ovat toistaiseksi yksivuotisia kaikkien
yritysten kanssa:

”Heidän intressinsä on ilman muuta, että he haluavat olla tukemassa
festivaalia niin kauan, kuin se jotenkin järkevästi toimii.  Vaikka tässä
nyt mennään vuosi kerrallaan, niin voidaan laskea sen varaan, että
jonkinlaista sponsoritukea heiltä tulee.”

Ohjelmisto mukautetaan varoihin ja sen avulla festivaali voi
säädellä talouttaan. Alanko puhuu toiveistaan:

”Haluaisin kursseja lisää, konsertteja lisää. Nyt konsertit ovat
etupäässä kamarimusiikkikonsertteja, etupäässä siitä syystä, että mitä
isompia juttuja tekee, se maksaa. Haluaisin, että olisi isompia yhtyeitä
enemmän, suomalaisia ja ulkomaisia. Myös haluaisin
maailmanmusiikkia Kiinasta, Intiasta, Japanista, Afrikasta. Mutta se
maksaa paljon.
Ideahan on se, että se, mitä tehdään, se pitää olla viimeisen päälle
korkeatasoista. Sponsoreilta tulee myös ehdotuksia, mutta ne
kohdistuvat palveluihin, siihen,  miten voitaisi palvella yleisöä  entistä
paremmin. Eivät he lähde taiteellista johtajaa neuvomaan
ohjelmasisällöissä. Firmojen johtajat kyllä ymmärtävät, mikä on fiksu
työnjako.” (Alanko 2001.)

Sponsorihankinta on Uudessakaupungissa nykyisin kokonaan
keskittynyt Crusell-Seuralle, sen puheenjohtajalle, jolla ammatin
puolesta on neuvottelutottumusta.  Jo 1998 kaupunki palkkasi
yhden työntekijän yksinomaan sponsorihankintaan.
Sponsorointineuvotteluissa   yritystä edustaa useimmin
toiminnanjohtaja ja sihteeri. Pienellä paikkakunnalla asukkaat
tuntevat  toisensa, joten jo edeltäkäsin tietää, miltä yrityksiltä
kannattaa pyytää tukea. Kaikkia yrityksiä ei yhteistoiminta
kiinnosta:
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”On, kyll´niitäki on, mutta kun tää on tällane pieni kaupunki, sen
haistaa melkkein. Ihan uusille lähetetään kirje ja soitellaan perään, niin
siitä se selviää.” (Rauvola 1998.)

Uudenkaupungin Osuuspankin sponsoroinnista päättää
johtoryhmä, ei yksin johtaja,  vakuuttaa pankinjohtaja J.P.
Nieminen. Pankki tukee urheilua enemmän kuin kulttuuria,
koska he näkevät siellä olevan paljon enemmän harrastajia:

”Johtajan vapaa-ajan harrastukset eivät vaikuta päätöksiin.
Harrastukseni ovat monipuolisia, liikuntaa ja kulttuuria. Urheilun
puolelta otetaan meihin monin verroin enemmän yhteyksiä.”

 Johtajan mielesstä festivaalin edustajat eivät ole kiusallisia
sponsoripyyteineen:

”Sponsoroinnin anojat eivät ole kiusallisia, nykyään he ovat
asiantuntevia, ymmärtävät mistä on kysymys. Kiusallisia
ennemminkin ovat loputtomat keräykset milloin mihinkin
tarkoitukseen.” (Nieminen 1998.)

Musiikin Ajan  toiminnanjohtaja Markku Möttösellä  on  monen
vuoden kokemus festivaalijohtajana. Hän vakuuttaa, että
sponsorin arvo lisää myös festivaalin arvoa:
”Mitä arvostetumpi sponsorin nimi, sitä enemmän se lisää festivaalin
luotettavuutta ja arvo vaikuttaa etenkin laajempaan yleisöön, joka ei
tule festivaalille.”

Hänen mielestään myös yritykset harkitsevat tarkkaan tukensa
kohteen. Hän arvelee, että Musiikin Aikaa tukiessaan yritys
tukee nykytaidetta ja ennakkoluulotonta kokeilua. Hyvistä
yhteistyökokemuksista huolimatta Markku Möttönen suhtautuu
varauksella yritysyhteistyöhön:
 ”On tehtävä siten, että se  miellyttää sponsoria.”   

Ovi-oopperaan suunnittelemisesta yhdessä yrityksen kanssa
hänellä kuitenkin oli yksinomaan mieleisiä kokemuksia, eikä
yritys puuttunut siihen millään tavalla mielipiteillään. (Möttönen
1998.)
Taiteellisen johtajan, Tapio Tuomelan  mielestä festivaalin ei pidä
nojata koko painollaan yrityksiin. Hän perustelee mielipidettään
festivaalin modernilla, ainutkertaisella  ohjelmistolla, joka ei saisi
jäädä riippuvaiseksi  tukijain mieltymyksistä:
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”Olen varma, että liitto  sponsorirahan kanssa on huono asia.
Sponsoriraha ei saa missään tapauksessa olla lähtökohta, se vie
taiteellisen vapauden ehdottomasti ainakin tältä meidän
edustamaltamme alalta. Saattaa olla toinen asia jossakin perinteisen
klassisen musiikin festivaalilla”

Kuitenkin hän toteaa, että festivaali tarvitsee yritystukea ihan
ehdottomasti, koska kaupungin avustus on riittämätön ja
pääsylipputulot ovat marginaalisia:

”Meidän konserttipaikat ovat niin pieniä, ei siitä kerry, vaikka olisivat
täynnäkin ja yli 100 markkaa ei mielestäni konserttilippu saisi maksaa.
Eivätkä tärkeimmäksi saisi nousta pääsylipputulot. Olennaisempaa on,
että festari näkyisi, kun tämä on muutenkin vähän elitistinen musiikin
laji.” (Tuomela 2001.)

Suhteiden hoito yrityksiin on toiminnanjohtajan harteilla.  Hän
arvelee, että yritykset tekevät sponsorointipäätöksensä
riippumatta johtajien harrastuksista, mutta että ne saattavat
vaikuttaa jonkin verraan. Musiikin Ajan sponsorit ovat
paikallisia, pitkäaikaisia tukijoita, vuonna 1998  samat yritykset
olivat tukeneet jo 10 vuotta:

”Eurooppalaisissa yritysjohtajissa on kulttuuria harrastavia paljon
enemmän kuin vastaavissa suomalaisissa. Meillä harrastukset liittyvät
ennen muuta luontoon: retkeilyyn, metsästykseen, urheiluunkin
enemmän kuin kulttuuriin”  (Möttönen 1998.)

Musiikin Ajan pääsponsorin, Viitapuu Oy:n johtaja, Ahti
Paananen kertoo, että  tuen anojia on paljon, mutta siitä ei tule
stressiä, kun vuoden alussa jo on päätetty, mihin tukea
kohdistetaan:

”Sponsoroinnin määrää johtajan tahto ja harrastukset. Taiteen
tukemista ei ole koettu paineeksi. Kun päämäärät on selvillä, tuen
antamiseen ei vaikuta pyytäjän henkilö. Ratkaisevaa on se,sopiiko
tapahtuman luonne meidän yrityskuvaamme.”(Paananen 1998.)

Helsingin Juhlaviikkojen markkinointijohtaja Minna Berg on ollut
markkinointialalla koko ammattiuransa ajan.  Haastattelusta jo
1998  sai käsityksen, että ohjakset pidetään tiukasti festivaalin
käsissä:

”Haluamme pitää suunnitelmallisen puolen, päätännän ja vallan täällä.
Muunlainen käytäntö tuottaisi ongelmia.  Aiheuttaisi entistä pahempia
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paineita, jos yrityksillä olisi oletuksia siitä, miten kaikki tulisi tehdä.
Huomaan itse tapahtumassa, missä määrin se palvelee tai ei palvele
yrityksiä. Myöskään ohjelman sisältöä yritykset eivät tiedä etukäteen,
vaan sitoutuvat sponsorointiin siitä tietämättä. He tietävät saavansa
laatuvastikkeen.” (Berg 1998).

Toisin on  projektisponsoreiden kohdalla. Siinä  yritys kohdistaa
tukensa yhteen tapahtumaan ja odottaa luonnollisesti
näkyvyyttä runsaasti sen yhteydessä, minkä festivaali  ottaa
huomioon. Minna Bergin mielestä monivuotiset sponsorisuhteet
toisivat työrauhan, jolloin hän voisi keskittää aikaansa enemmän
viestinnän ja markkinoinnin suunnittelulle:

”Vuorovaikutussuhteen syntymiselle olisi  hyvin tärkeätä se tieto, että
nyt jatketaan yhdessä. Silloin toteutuisi se, että yritykset voisivat antaa
sanasensa siihen, mihin varmasti haluavat, eli viestinnän
kehittymiseen. Voitaisi lähteä sitä kehittämään yhdessä eteenpäin.”
(Berg 1998.)

Metsäliitto oli yksi Helsingin Juhlaviikkojen viidestä
pääsponsorista vuonna 1998. Metsäliitto oli ollut mukana vasta
yhden vuoden, eikä aikonut jatkaa sopimusta:

”Alku oli hankala, oli otettu yhteyttä jo monta kertaa. Se on sentään
niin suuri summa. Hinta laski ja kai viimeisenä tultiin mukaan.
Johtaja on diktaattori, hän päättää, joskus, vähäisemmistä määristä voi
päättää viestintätyöryhmä. Kohteeseen pitää olla elävä suhde.
Sponsorituen määrä tuppaa kasvamaan.
Ostamme kuvataidetta. Fuusion kautta Mäntän paperitehtaaseen
yhtiöön on tullut kuvataide. Kuvataideperinne Gösta Serlachiuksen
kautta on pitkä. Muitakin kohteita on, olemme esimerkiksi Lahden
Kaupunginorkesterin päätukija.” (Kivelä 1998.)

Juhlaviikot on keskellä miljöötä, joka on täynnä  yrityksiä.
Kuitenkin he haluavat  rajata pääsponsoreiden määrän viiteen
voidakseen täyttää vastikkeet niille tyydyttävästi ja toisaalta
pitääkseen Juhlaviikot houkuttelevana sponsorointikohteena.
Pitkaäaikaisia suhteita yrityksiin ei Juhlaviikoille vielä 1998  ollut
syhtynyt.  Viidestä pääsponsorista  kaksi oli ollut mukana
edellisvuonnakin, kolme muuta olivat uusia. Sopimukset kyllä
ovat monivuotisia, mutta Minna Berg sanoo, että siitä huolimatta
ei jatkuvuus ole itsestään selvää. Joidenkin  projektisponsoreiden
kanssa Juhlaviikot on saanut solmituksi  useampivuotisia
suunnitelmia. Suhteiden lyhytaikaisuuteen on vaikuttanut se,
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että Juhlaviikot on uusiutunut viime vuosina. Vielä 1996  se oli
pieni festivaali, lähellä Crusell-viikon ja Musiikin Ajan
mittasuhteita, mistä  yhtäkkiä siitä kasvatettiin suuri,
vastaamaan pääkaupunkilaista imagoa.  Vuodesta 2001
Juhlaviikkojen sponsorihankinnat on suorittanut
konsulttitoimisto Imagematch. Festivaalien hyödyt
yritysyhteistyöstä esitän  kaaviolla.

                    
 
     Pyrkimys ohjelmiston toteuttamiseen

                          Festivaalin  visio

            Näkyvät arvot            Näkymättömät  arvot
       Resursseja toimintaan                Imagonvaikutus

Medianäkyvyyttä      Julkisuusarvoa                                 
            Lisää yleisöä     Vuorovaikutus

  Riskit
     Herkkä suhdannevaihteluille

     Kaavio  21.
  Festivaalit yritysyhteistyössä

Vaikka tässä käsitellään po. festivaaleja samojen otsikoiden
alla, ne poikkeavat paljon toisistaa,.ovat  suhteessa toisiinsa
erilaisia. Jo Musiikin Aika ja Crusell-viikko eroavat toisistaan
monin tavoin  -  ohjelmistoltaan, yleisöltään, sijainniltaan,
tavoitteiltaan jne.  Suurin ero on ison ja pienten festivaalien
välillä. Festivaalien taustat vaikuttavat,  ratkaisevaa on  se, mikä
on ollut  festivaalin perustamisen motiivina. Festivaalien
talouspohjat ovat erilaisia. Siitä, kuinka paljon kunta osallistuu
ylläpitoon, määräytyy sponsorien tarve. Mahdollisuus
yritystukeen riippuu pienillä paikkakunnilla yritysten määrästä
ja yritysten koosta. Helsingin Juhlaviikot on voinut valita oman
strategiansa suhteessa sponsoreihin ja sanella ehtonsa, kun taas
sellaista mahdollisuutta ei ole Musiikin Ajalla eikä Crusell-
viikolla.

Yhteistä kaikille kolmelle on oman festivaalin arvokas idea,
puhdas toimintavisio ja tietoisuus sen merkityksestä ja
eettisyydestä.  Yhteistä on myös uurastaminen, vireys resurssien
hankkimiseksi  ja riskit -  isolla festivaalilla isot riskit,
pienemmillä pienemmät. Niiden kohtaaminen vaatii rohkeutta.
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7.4   Taidefestivaalien oheisvaikutukset
ympäristöönsä

 Taidefestivaalien vaikutus ympäristöönsä koskettaa  festivaalin
sijaitikuntaa ja lähikuntia, niiden asukkaita  ja myös alueen
yrityksiä, potentiaalisia sponsoreita. Yritysten työntekijät ovat
tämän alueen asukkaita, ja paikkakunnan ilmasto on heidän
asuinseutunsa ilmasto. He viettävät vapaa-aikansa tällä
paikkakunnalla ja osallistuvat sen tarjontaan, josta myos  heidän
lastensa harrastukset riippuvat. Jo taidefestivaalien lukumäärän
nopea kasvu viime vuosina on  seurausta työajan
lyhentymisestä, pitkistä lomista  ja kasvavasta rahan käytöstä.
Lisäksi vapaa-aikaan odotetaan vaihtelevaa tarjontaa
yhteiskunnalta. (Frey 1994.)

 Tässä tutkimuksessa ei ole kartoitettu tutkittavien
festivaalien vaikutuksia sijaintiympäristöönsä, vaan on
keskitytty tarkastelemaan elinkeinoelämän  ja
musiikkifestivaalien suhteita. Oheisvaikutusten perusteellinen
tutkiminen edellyttäisi mielestäni kääntymistä kunnan ja sen
asukkaitten  puoleen.   Tutkimusta tehdessä  ei  ole kuitenkaan
voinut välttyä törmäämästä oheisvaikutuksiin, sillä ne nousevat
voimakkaasti esille haastatteluissa  Jo Glasgow - tutkimuksessa
koko projektin päätarkoitus  kohdistui seudun nostamiseen
ahdingosta. Glasgow´sta tuli ylivoimainen esimerkki siitä, mitä
taiteen avulla voidaan saada aikaan. Siinä toteutui seudun
maksimaalinen näkyvyys ja imagon nousu. Pienemmässä
mittakaavassa koko seutukunnan imagon ja arvostuksen nousu
toteutui mm. Wexfordin oopperafestivaalien kohdalla.  Samoin
Kuhmon kamarimusiikkifestivaalien korkea status on tuonut
paikkakunnalleen valtakunnallisen ja kansainvälisen
arvostuksen. Julkisuus ja näkyvyys kuuluvat yhteen. Festivaalit
on nimetty julkishyödykkeellisiksi tapahtumiksi, jotka saavat
tiedottamisen kautta yleisönsä ja tukijansa. 
Kamppaillessaan taloutensa kanssa taidefestivaalit ovat
jatkuvasti joutuneet perustelemaan olemassaoloaan positiivisilla
vaikutuksilla  sijaintiympäristöönsä, kun ne ovat hakeneet
avustuksia kunnilta ja valtiolta.  Vaikutuksia ympäristöön ei voi
useinkaan mitata, mutta ne voi havaita. Yhteisiä taidefestivaalien
vaikutuksia sijaintipaikkakunnalleen  aiemmissa tutkimuksissa
ovat kansainvälisen ja kansallisen arvostuksen myötä tullut
imagon kasvu, turismin lisääntyminen ja sen myötä
palveluelinkeinojen kehittyminen ja erityisesti niissä
työpaikkojen lisääntyminen. Niihin kuuluvat myös asukkaiden
lisääntynyt osallistuminen taidetilaisuuksiin ja taideharrastuksiin
sekä viihtyminen asuinpaikkakunnallaan. Yhteistä on myös
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yritysten kiinnostuminen sellaisesta paikkakunnasta, missä on
dynaaminen ja luova ilmapiiri.  Taiteen keskustoimikunnan
teettämässä tutkimuksessa festivaalien todetaan tuovan
kansainvälistä arvostusta ja työllisyyttä, lisäävän matkailua,
vetävän alueelle yrityksiä ja saavan aikaan asukkaissa halua
yhteistyöhön (Kukkonen 2000, 2).

Luova ympäristö - Luova ihminen  (1990) - projektin taustalla
oli  mm.  seuraavia perusajatuksia:  Kulttuuritarjonnan merkitys
kasvaa vapaa-ajan lisääntyessä ja arvostusten muuttuessa.
Korkeatasoiset kulttuuripalvelut ovat pääomaa, jonka
aiheuttamana asukkaiden hyvinvointi paranee ja  alueen
vetovoima ulkopuolisten silmissä kasvaa. Omaehtoinen,
kansainvälisesti kommunikaatiokykyinen kulttuuri on
paikallisen identiteetin perusta.

Alueellista identiteettiä tutkinut Anssi Paasi  toteaa, että
kunnat pyrkivät jatkuvasti muokkaamaan kuntakuviaan
edullisemmiksi taistellessaan pääomista ja investoinneista.
Kulttuuripalvelut ovat mielikuvien muodostajina  ja imagon
rakentajina kilpailutekijöitä, kun halutaan esitellä paikkakunnan
luonnetta ja mahdollisuuksia. ”Korkeatasoiset kulttuuripalvelut
parantavat asukkaiden hyvinvointia ja nostavat alueen
vetovoimaa potentiaalisten muuttajien silmissä.” (Paasi 1990, 40.)
Alueen kulttuuri vaikuttaa hänen mukaansa myös alueen
asukkaisiin saaden aikaan  yhteenkuuluvuutta, ”aluehenkeä”.
(Paasi 1984, 49.)

Kulttuurin merkitystä alueellisen kehityksen osana
korostavat myös kaksi   ruotsalaistutkimusta. Sen mukaan
kulttuuri välittää mielikuvia alueista ja seuduista paljon
tehokkaammin kuin sata kunnallista esitettä. Taide-elämän
tukeminen on investointia, sen ohessa alue saa statusta ja
identiteettiä. Ihmiset ja yritykset arvostavat seutua, missä on
tasokasta kulttuuritarjontaa. Erityisesti korkeasti koulutetut
henkilöt arvostavat kehittyneitä kulttuuripalveluja valitessaan
työ - ja asuinpaikkaa. (Strandh 1991, 53.) Voimakas kannanotto
kulttuuritarjonnan puolesta esitetään `Kultur som attrakt´-
tutkimuksessa. Siinä kerrotaan prosentteja tietoammatteihin
siirtymisestä: vuonna 1980 tietoammatit käsittivät 18 % kaikesta
työstä, sen jälkeen niiden osuus yhä kasvoi, kunnes vuonna 2000
niiden osuus oli  30 % . ”Näin tulee olemaan siirtymää
yhteiskunnassamme vähentyvän keskimääräisen työajan  ja
heikontuneen työn merkityksen myötä. Sen ohella on lisääntynyt
kiinnostus itsensä toteuttamiseen perheessä ja vapaa-aikana.
Korkean sosioekonomian ja koulutuksen status  lisää
vaatimuksia tyydyttää korkeampia tarpeita.”(Rubenovitz 1990,
48.) Edelleen tutkimuksessa päätellään, että kun 80 % väestöstä
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on v. 2000  lukion käyneitä ja neljäsosa niistä lukion jälkeen
koulutettuja, niin teatterin ja konserttien määrä tulee
tuplaantumaan samanaikaisesti. ”Vaatimukset kuntien
satsaukseen tulevat mitä suurimmalla todennäköisyydellä
lisääntymään, eikä mitättömässä määrin.” Sitten tutkija pohtii,
onko ollenkaan kohtuullista vaatia kunnalta noin suurta
kulttuuriin panostamista ja kasvavaan positiivisten elämysten
tavoittelemiseen satsausta ja päätyy myöntävään vastaukseen.
Kulttuuriin satsauksella tehdään kunta houkuttelevaksi ja ne
tuovat identiteettiä ja arvostusta. (Rubenowitz 1990, 50.)
Sekä Crusell-viikko että Musiikin Aika ovat tyyppiesimerkkejä
siitä, miten pieni paikkakunta tulee yleiseen tietoisuuteen
taidefestivaalin kautta. Imagovaikutus tulee festivaalia
ympäröivälle paikkakunnalle yhtä hyvin kuin sponsoroiville
yrityksille. Sen oivaltaen festivaalien sijaintikaupungit tukevat
alueensa kulttuuriaktiviteetteja merkittävästi.
Musiikin Ajan taiteellinen johtaja, Tapio Tuomela, puhuu taiteen
asemasta yhteiskunnassa:

 ”On   yritettävä kaikin tavoin osoittaa, että kaikki ei ole mitattavissa
rahassa ja että on ihanteita, joiden puolesta kannattaa edelleen
taistella.”

 Pohtiessaan, mikä olisi paras ratkaisu, pitäisikö yhteiskunnan
ottaa festivaaleista kokonaisvastuu, vai olisiko se sponsoreiden
asia, vai tulisiko festivaalien tulla omillaan toimeen, hän päätyy
seuraavaan:

”Tietenkin olisi hyvä, jos yhteiskunta pitäisi yllä. Siinä on vaan se, että
johonkin asettuu se raja,  mikä toiminta katsotaan niin hyvin
hoidetuksi, että siihen katsotaan yhteiskunnan varojen riittävän. Siinä
on varmasti ihan käytännön sanelemat ehdot. ”(Tuomela 2001.)

Musiikin Ajan  budjetista (1998)  15 % kattaa kaupunki, joka
lisäksi tukee sitä  ilmoituksin, antaa ilmaiset tilat, kestitsee
taiteilijoita ja kutsuvieraita.

”Kaupungin osuus taloudessa olisi välttämätöntä saada nousemaan.  Jo
turistit jättävät tänne paljon enemmän rahaa. Toisaalla on julkisuus,
mitä tämä festari saa aikaan, kun tämä on oman alansa ainoa
kesäfestivaali. Ulkomailla huomaa, että tämä on hyvin arvostettu, tänne
on kova tunku  säveltäjillä ja esiintyjillä.”(Tuomela 2001).

Taiteellisen johtajan  mielipide Musiikin Ajan positiivisesta
vaikutuksesta Viitasaaren kaupungin imagoon :
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”Minä näkisin, että ilman muuta, mutta itse asiassa en tiedä jonkun
paikkakuntalaisen maanviljelijän kannalta, että minkälaista imagoa hän
haluaisi sille kunnalle rakentaa.” (Tuomela 2001.)

Crusell-viikon pääjärjestäjä on Crusell -Seuran ohella
Uusikaupunki. Myös tämä kaupunki kestitsi festivaalivieraita ja
osallistui näyttävästi ilmoitteluun. Vuonna 1998  festivaalin johto
ja toimiston työntekijät olivat kaupungin toimihenkilöitä.
Kaupungin  osuus budjetista 1998  oli lähes 40%., joka merkitsi
rahassa 320 000 mk. Kaupungilla oli päävastuu festivaalista
vuoteen 1999  asti. Uudet neuvottelut 2000  muuttivat festivaalin
mahdollisuuksia. Petri Alanko aloitti taiteellisena johtajana juuri,
kun kaupungin tuki budjetissa  oli  radikaalisti vähentynyt.
Rahoituspohja on muuttunut rarkaisevasti, kaupungin avustus
putosi 100 000 markkaan.

Helsingin Juhlaviikkojen suurin  ylläpitäjä on Helsingin
kaupunki 40 % osuudella budjetista 2001, kertoo Risto Nieminen.

 ”On ihan selvää, että Helsingin Juhlaviikoilla on merkitystä Helsingin
kaupungin imagolle, Helsingin kaupungin kulttuuritarjonnan ja
Helsingin kaupungin elinvoimaisuuden suhteen.”

Juhlaviikoilla on jo takanaan pitkä historia, festivaali  on ollut
olemassa jo 30 vuotta, Sibelius - viikko huomioiden 50 vuotta, Se
ei ole voinut olla vaikuttamatta seudun imagoon.
Kulttuuritarjonta on välttämättömyys:

”Seurannaisvaikutus on se, että tämän kunnan imago  nousee.
Tällainen jatkuvuus on se, joka korostaa tätä imagopuolta.  Sitä ei voi
tehdä kahdessa vuodessa.  Kulttuuritarjonta kaupungin osalta on
mielestäni peruspalvelua siinä kuin koulutus. Se on osa ihmistä ja
henkistä hyvinvointia. Se parantaa elämän laatua.”(Nieminen 2001.)

7.4.1  Toiveet yritysten sijoittumisesta

Glasgow´n esimerkki on vauhdittanut toiveita taiteiden
vetovoimasta yrityselämän kiinnostuksen herättäjänä.
Glasgow´n lisäksi monissa muissakin  aikaisemmissa
tutkimuksissa mainitaan kuntien toiveet  yrittäjien kiinnostuksen
heräämisestä taidefestivaalien seurauksena. Taide ei kuitenkaan
yksin voi vetää kuntaan turisteja eikä uusia yrityksiä, se todetaan
useissa aiemmissa tutkimuksissa. Sellaiseen päätelmään on tultu
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mm.Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin (Karjalainen 1990)  ja
Wexfordin festivaalin (O´Hagan 1990).tutkimuksissa:: taide
tarvitsee oheensa paikkakunnan kehittyneet muut palvelut, jotka
vaikuttavat ihmisten viihtymiseen. Sellaisia ovat mm.
majoittumiseen ja ravitsemukseen liittyvät palvelut.  Jo
Glasgow´ssa tiedettiin taiteen turistien olevan korkeasti
koulutettuja, jotka odottavat laadukkaita palveluja. Toiveena
siellä oli, että nuo turistit vaatimuksillaan vetävät
palveluelinkeinoja nousuun (Myerscough 1988). Mm.
ruotsalaistutkimus  kulttuuripolitiikan vetovoima-arvosta
todistaa samaa (Rubenowitz 1990.)  Aluepoliittinen selvitysmies
sisäasiainministeriöstä vahvistaa: ”Hyvin hoidettu
kulttuuripolitiikka ei riitä houkuttimeksi, vaikka osaavat ihmiset
vaativatkin keskimäärin enemmän kulttuuritarjonnalta”.
(Paasivirta 1990.)

 Uusi aluepolitiikka ja yritysten sijaintikäyttäytyminen
(Silander, Tervo, Niittykangas 1997) on kartoittanut syitä, jotka
vaikuttavat yritysten valintoihin konttorinsa tai toimintansa
sijoittamiseksi  jollekin seudulle. Se on yksi niistä  asioista, joihin
taidefestivaalit turvautuvat puolustaessaan olemassaoloaan  ja
hakiessaan taloudellista tukea. Tutkimuksen ensimmäinen lause
on  ”Alueet tarvitsevat yrityksiä voidakseen menestyä.”Siinä
todetaan, että pienilläkin alueilla voi olla yrityksiä houkuttavia
vetovoimatekijöitä. Tutkimuksen mukaan Euroopassa, myös
Suomessa, on ollut havaittavissa teollisuusyritysten siirtymistä
suurista kaupungeista pieniin kaupunkeihin.
Vetovoimatekijöitään vahvistamalla pienet paikkakunnat ovat
voineet vaikuttaa  kehittymiseensä. Päätökseen yritysten
sijaintipaikasta on erilaisia syitä, jotka ovat yrityskohtaisia, mutta
toimintaympäristö on kuitenkin kaikille yrityksille tärkeä.

Sijaintikriteerien valinnan kärjessä ovat  markkinatekijät ja
kustannustekijät. Työvoimatekijöihin kuuluu saatavuuden ja
laadun ohella   liikenteellinen sijainti. Tietoympäristön jälkeen
mainitaan elinympäristö. Siihen kuuluvat
harrastusmahdollisuudet, elinympäristön viihtyvyys ja hyvät
kulttuuripalvelut. Vielä todetaan, että elämänlaatu ja
henkilökohtaiset tekijät ovat erityisen tärkeitä  yrityksen
sijoituspaikkaa valittaessa. Elinympäristö on merkittävä tekijä
osaavan työvoiman saannissa, sillä  osaava työvoima suuntautuu
sinne, missä on miellyttävä asua ja missä on virikkeellinen
ympäristö. Etenkin sellaisilla seuduilla, joilla ei ole yritysten
tarvitsemaa ammattitaitoista työvoimaa, vaan sitä joudutaan
hankkimaan  paikkakunnan ulkopuolelta, elinympäristöön
liittyvät asiat nousevat esiin (Silander, Tervo, Niittykangas 1997,
55-58,  83.)
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Taidefestivaalin myötä sijaintikunta saa konkreettisia,
selvästi havaittavia etuja ja näkymätöntä vaikutusta, jota ei voi
mitata, mutta joka kuitenkin tiedostetaan.. Ehto tasokkaista
muista palveluista voi täyttyä
ainakin osaksi Glasgov-esimerkin mukaisesti,  taidefestivaaleista
kiinnostuneiden turistien  vetävät vaatimuksillaan paikallisia
palveluita nousuun. Seuraava kaavio kuvaa tilannetta.

Taidefestivaali

     Näkyvät  vaikutukset Näkymättömät vaikutukset
             Medianäkyvyyttä Muodostuu  myönteinen  imago
                    Turismi kasvaa      Kansallista ja kansainvälista

Palvelualat kehittyvät                   arvostusta
             Työllisyys kasvaa Asukkaat viihtyvät
   Yritykset kiinnostuvat Syntyy ”aluehenkeä”

            Ehto
                               Tasokkaita muita palveluita

                    
                                         

                     Kaavio  22.
              Taidefestivaali tuo etuja sijaintikunnalleen

7. 5 Luovuuden merkitys

 Luovuus on aineeton ominaisuus, sitä ei voi mitata, mutta sen
olemassaolon voi oivaltaa. Koestenbaumin teorian pääosassa on
luovuus. Sen neljä ulottuvuutta ovat hänen  teoriansa mukaan
työkaluja vapauttamaan voimaa ja luovuutta yritysten johtajissa
ja työntekijöissä ”Luovat henkilöt  tuovat uusia ideoita, auttavat
yritystä uudistumaan. Ajattelu on innovointia, yritykset
tarvitsevat yksilöitä, jotka etsivät ongelmiin tratkaisuja”
(Koestenbaum 1991,  33 ,97.)

Oululainen arkkitehti, professori Broner-Bauer  sanoo:
”Läntinen sivilisaatio on henkisesti sairas, se lepää väärillä
arvoilla.  Nykyajan ihmisellä on henkinen nälkä, sisällä kalvaa
tyhjyys.” Syyksi hän näkee sen, että moderni ihminen on
kadottanut pyhyyden ulottuvuuden elämästään, on unohtanut
henkiset arvot. Arvottoman massakulttuurin myötä hän on
kadottanut luovuuden kyvyn, joka  kuuluu ihmiselle
luonnostaan, ellei sitä menetetä  Yhteistä luovuuden monille
käsitteille on, että se ei ole ainoastaan taiteeseen kuuluvaa, vaan
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se on potentiaalinen kyky, joka sisältyy kaikkeen inhimilliseen
toimintaan. Sellaisena taidekulttuuri ansaitsee  merkittävän
aseman tietoyhteiskunnassa. (Broner -Bauer 1990,  120.)
Taidefestivaalilla ja yrittäjillä on yhteisiä tavoitteita
toiminnassaan.

V  Visionäärisyys -  nähdä ja ajatella suuresti, älyllinen kirkkaus
R  Realismi -  kyky tosiasioiden oivaltamiseen ja tunnustamiseen
E  Etiikka -  eettiset rajat, huolehtiminen laadusta
C Rohkeus -  ilmenee voimana, uskalluksena, aloitteellisuutena

     Nähdä ja ajatella suuresti,
     älyllinen kirkkaus

V 

 Tosiasioiden    R          E   Korkea laatu
  oivaltaminen

    C
 Uskallus, aloitteellisuus

Kaavio  23.
           Taidefestivaalien  ja yritysten yhteneväiset tavoitteet

Johtava konsultti, Risto Kauppinen, on perehtynyt
Koestenbaumin ajatuksiin
Wilson Leaning-kouluttajakoulutuksessa: ”Visioon kuuluu
luovuus, kyky tuottaa tuoreita ja omaperäisiä ajatuksia sekä
kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, laajempia yhteyksiä ja niiden
kytkeytymistä toisiinsa” (Kauppinen 1993,  50). Luotettava
organisaatio on vastaanottavainen. luovuudelle. Alttius ihmisille,
luovuudelle ja uudistumiselle on tavoittelemisen arvoista ja sen
saavuttamiseksi  kannattaa työskennellä (Koestenbaum 1987,
256, 257).

Taiteen vaikutusalue löytyy yritysten tarpeista. Luovuus
voi toteutua taiteen ja yritysten vuorovaikutuksessa. Ruotsin
maakäräjäliiton raportti korostaa taiteiden ja luovuuden
yhteenliittymää: ”Luovuus toteutuu kulttuurin kautta. Ihmisen
alkuperäisiä tarpeita ovat elämykset, jotka toteutuvat
taiteellisessa ilmauksessa” (Strandh 1990, 23). Yritysten
sponsorointi on tämän tutkimuksen perusteella osoittautunut
taidefestivaaleille välttämättömäksi ensisijaisesti resurssien
saamiseksi toimintaan. Yritysten edut niiden kohdistaessa
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sponsorointinsa taidefestivaalille on tässä tutkimuksessa
osoitettu yrityksiä monipuolisesti hyödyttäväksi. Koestenbaumin
mukaan tärkeintä yritysten menestymiselle on luova ajattelu, sen
tuomat innovatiiviset ratkaisut.Yhteydet taiteisiin, niiden
elämyksiä antava sisältö voivat vapauttaa luovia reservejä
yrityksen sisällä toimimaan sen eduksi. Tärkeimmät  tavoitteet
taidefestivaalien  ja yritysmaailman kohtaamisessa pelkistettynä
seuraavassa:

  Festivaalille    Yritykselle 
     resursseja                   innovaatioita

   

            Kaavio  24.
Yritys ja taidefestivaali kohtaavat

7.6 Festivaali -  yritykset -  kunta -  asukkaat

Yhteiskunta hyötyy monipuolisesti laadukkaan taidefestivaalin
sijaintipaikkakuntana. Sen monipuoliset vaikutukset on koottu
sivulle 93.  Pääosaan yhteiskunnan eduista nousee paikkakunnan
saama imago, kansallinen ja kansainvälinen arvostus.

Kuitenkin festivaalien vaikutuskenttään kuuluu vielä yksi
tekijä  lisää, nimittäin  asukkaat. Kyseessä on neljän osapuolen
yhtymä. Valmis verkosto, jonka kaikki osat ovat jotenkin
tekemisissä toistensa kanssa, niillä on
riippuvuussuhde keskenään. Festivaalin sijaintikunnan
asukkaiden hyöty festivaalista voidaan päätellä
tutkimusaineiston mukaan. Niitä ovat  asukkaiden viihtyvyys
asuinseudullaan, hakeutuminen seuduille, missä on  tasokasta
kulttuuritarjontaa, mahdollisuus taideharrastuksiin, työssä
jaksaminen, aluehengen syntyminen (Glasgow 1990, Strandh
1990, Rubenowitz 1990, O´Hagan 1990, Karjalainen 1990, ja
tämän tutkimuksen kohteissa Paananen 1998,  J.P.Nieminen
1998,  R.Nieminen 2001).   Että kokonaisuus toimisi hyvin,
yhtäkään osatekijää ei saisi jättää huomiotta, niiden välillä pitäisi
toimia tasapaino, balanssi. Jokaisella  on riippuvuussuhde
kolmeen muuhun tekijään. Asukkaat ovat työsuhteessa
yrityksiin ja kuntaan ja asuvat kunnan alueella, festivaali  tuottaa
heille ohjelmiaan. Festivaali tarvitsee kunnan avustuksen ja
yritysten sponsoroinnin saadakseen resursseja toimintaansa ja
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voidakseen pitää toimintansa laadukkaana, asukkaat ovat
festivaalin yleisöä. Yrityksille asukkaat ovat työsuhteessa,
yritykset tarvitsevat festivaalia ja kunta on yritysten
sijaintipaikkakunta. Kunta tarvitsee asukkaita, yrityksiä ja
festivaalia.  Tilanne voidaan esittää Koestenbaumin teorian
kaavalla.

Asukkaat

 viihtyminen
 kotiseudulla

 Festivaalit    resursseja        innovaatioita     Yritykset  
                              

imagovaikutus

Kunta

   Kaavio  25 .
Festivaali,  yritykset,  kunta  ja asukkaat  verkostoituneina
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7.7 Tulosten yksityiskohtaista tarkastelua

Kulttuuri on nuori ilmiö sponsorointikohteena. Materiaalia
aiemmista tutkimuksista on vähän, koska kulttuuriin
sponsorointi on yleistynyt vasta 1980-luvulla, vuonna 1994  se
esiintyy ensimmäisen kerran yrityskirjanpidossa.
Seuraavassa tarkastelen yksityiskohtaisesti muutamia tässä
tutkimuksessa esille nousseita sponsorointiin liittyviä asioita.

Festivaalit ovat erilaisia, yhteistä on resurssien tarve

 Festivaaleilla on omat erikoispiirteensä. Ulospäin ne näyttävät
samanlaisilta, sisältäen lyhyenä aikana pienempien tai
suurempien esiintyjäryhmien ohjelmia. Lähitarkastelussa
jokaisella festivaalilla on erityispiirteensä, sillä ne ovat
mittatilaustyönä syntyneitä. Niiden taustahistoriat ovat erilaiset,
niiden ympäristöt ovat erilaiset ja niiden visiot ovat
muotoutuneet sen mukaisesti hieman toisistaan poikkeaviksi.
Niillä on myös omat yleisönsä johtuen ohjelmasisällöistä ja
paikkakunnan elinkeinorakenteesta. Tämän tutkimuksen
kohteista Crusell-viikko ja Musiikin Aika ovat kooltaan
samankaltaisia, lähes samankestoisiakin, budjeteiltaan,
yleisömääriltään, lähellä toisiaan. Lähitarkastelussa ne kuitenkin
ovat yksilöitä.. Helsingin Juhlaviikot on jo kokonsa puolesta
erilainen verrattaessa Crusell-viikkoon ja Musiikin Aikaan.

Kaikki  tarvitsevat sponsoreita

Yksikään kolmesta po. festivaalista ei halua tinkiä laadusta,
vaikka resurssit vähenisivät julkisen sektorin, valtion ja kuntien,
vetäytyessä vastuusta. Se tilanne on ajanut festivaaleja hakemaan
sponsoreiden apua. Laatu kuuluu imagoon. Jos festivaali on
tullut tunnetuksi laadukkaana, se on tuonut sille pääsponsorit.
Laadun muutos voisi aiheuttaa entisten sponsoreiden
vetäytymistä. Taiteen keskustoimikunnan teettämän
kartoituksen mukaan  tärkein tuki festivaleille on tullut
suuryrityksiltä, pienten ja keskisuurten yritysten jäädessä
tukijoina vähäisiksi . Vuodesta 1994  lähtien sponsorointi on
kasvanut ja vuosisadan vaihteeseen tultaessa jo kolmannes
festivaalien tuloista tuli yrityksiltä sponsoroinnin kautta. Tilanne
tämän tutkimuksen kohteena olevissa musiikkifestivaaleissa
vahvisti edellämainitun linjan. Musiikin Ajan ja Crusell-viikon
päätukijat olivat alueensa suurimpia yrityksiä. Niiden tukijoissa
oli kyllä pieniäkin yrityksiä, joiden tuki  oli vähäistä, mutta se oli
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tervetullutta  Helsingin Juhlavikkojen päätukijat  olivat
kansallisia suuryrityksiä, projektisponsorit suuria tai keskisuuria
yrityksiä ja palvelusponsoritkin alueella tunnettuja.

Taiteen keskustoimikunnan kartoituksen mukaan liike-
elämältä tuleva sponsorituki festivaaleille oli kasvanut
voimakkaasti vusien 1994  ja 1999 välisenä aikana. (Oesch 1999.)
Entistä useammat festivaalit toimivat vuosisadan vaihteeseen
tultaessa pääosin sponsorirahan ja pääsylipputulojen varassa.
(Kukkonen 2001.)  Tämän tutkimuksen kohteissa vahvistuu em.
tilasto. Sponsorointi oli lisääntynyt kaikissa tutkimuskohteissa
ensimmäisistä haastatteluista 1998  tultaessa vuoden  2001 uusiin
haastatteluihin. Festivaalien budjetit  olivat kasvaneet toiminnan
laajentuessa tai kustannusten noustessa. Kun samanaikaisesti
kunnat vetäytyivät lisäkustannuksista, festivaalit kääntyivät
uusin toivein elinkeinoelämän puoleen. Kun Crusell-viikko
joutui kokemaan kaupungin tuen romahtamisen, seudun
suurteollisuus tuli apuun kasvattaen tukeaan. Musiikin Aika
tukeutui uudessa ohjelmasuunnittelussaan lisääntyvään
sponsoritukeen ja onnistui saamaan uudistuksen kokonaan sen
nimiin. Helsingin Juhlaviikkojen sponsorituki kasvoi
tutkimuksen aikana 17 prosentista 30 prosenttiin.

Motiivit ja vastikkeet

Vastikkeet ovat korvausta saadusta tuesta. Kaikissa tämän
tutkimuksen kohteissa sponsorituki oli vastikkeellista. Yritysten
motiivit sponsorointiin näkyvät vastikkeissa. Taiteen
keskustoimikunnan teettämässä  kartoituksessa todetaan
yritysten motiiveina sponsorointiin olevan halun olla mukana
taiteellisesti tasokkaiden tapahtumien tuomisessa sellaisillekin
seuduille, missä niitä muuten ei olisi. Lisäksi suuryritykset
esiintyvät mielellään taidekulttuurin kanssa ja haluavat tarjota
sen ohjelmia sidosryhmilleen (Kukkonen 2001.). Samassa
yhtedessä huomautetaan, että tällainen  hyväntekeväisyys
yritysten taholta ei ole pelkkää kulttuurin tukemista, vaan että
yritykset käyttävän tukeaan myös markkinointivälineenä. Edellä
mainittu lausuma pitänee ymmärtää siten, että
hyväntekeväisyys yritysten taholta on hyväksyttävää, mutta
markkinoin†i  saisi mieluummin pysyä poissa.

Konsulttitoimisto Imagematch, jolla on viimeisin tieto
sponsoroinnista käytännön kokemuksena, toteaa yritysten
tavoitteena  spnsoroinnissa olevan yksiselitteisesti
myynninedistämisen. Sen mukaan sponsorointi on uutta,
innovatiivista markkinointia. (Piisi 2001.) Yritykset tarvitsevat
hyvän yritysilmaston voidakseen toimia hyvin. Niiden on
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viestitettävä itsestään  yleisölle, tehtävä itsensä tunnetuksi.
Tavoitteena on hankkia myönteistä julkisuutta ja sen kautta
myönteinen imago, siis tavoitettava kohdeyleisö tuotannolleen.
Lisäksi yritysten on harjoitettava sisäistä suhdetoimintaa hyvän
ilmapiirin ylläpitämiseksi työpaikalla ja ulkoista suhdetoimintaa
sidosryhmiinsä.

Sisältöjen hyödyntäminen

Kimmo Lipposen sponsorin strategian ykkösvaatimus on suora
näkyminen tapahtumassa. Imagematch kiinnittää sponsorin
huomion sponsorointikohteen sisällön hyödyntämiseen, se on
uutta sponsorointitapaa. Imagematchilla ykkösenä on imagon
rakentaminen, medianäkyvyys sen jälkeen. Siis Lipposen
strategiaan nähden vähän monimutkaisempi prosessi eli imagon
positiivinen rakentuminen positiivisia mielikuvia synnyttävän
medianäkyvyyden myötä. Kimmo Lipposen sponsorin
strategiassa mainitut ´näkyvyyden maksimointi´ ja ´massojen
merkkituote´ soveltuvat paremmin urheilutapahtumiin kuin
taidefestivaaleihin.  Kuitenkin Yleisradion konsertti-taltioinnit,
TV ja Internet antavat  laajan mediavaikutuksen  Musiikin Ajalle
ja Crusell-viikolle, ja Helsingin Juhlaviikkojen sponsorin
näkyvyys yltää `näkyvyyden maksimoinnin´ mittoihin.

Yritysten motiivit festivaalien tukemiseen  ja festivaalien
vastikkeet saadusta tuesta palvelevat useissa tapauksissa
vastavuoroisesti sekä tukijaa että tuen saajaa. Sellainen on
näkyvyyden vaatimus, joka oli ensisijainen  sponsoreiden
toivomus kaikissa tämän tutkimuskohteen festivaaleissa. On
selvää, että mielikuvia ei muodostu eikä imago rakennu ellei
sponsoroinnista  viestitetä julkisuudessa. Sen vuoksi näkyvyys
on välttämätöntä. Edut  yhtyvät kun festivaalitkin  tarvitsevat
näkyvyyttä tiedottaessaan itsestään ja ohjelmistaan. Yrityksissä
on tiedostettu  yhteyksien taidefestivaaliin tuovat mukanaan
myönteisiä mielikuvia yritysnimeen,  sitä sanotaan
”imagonvuokraukseksi”.   Vastaavasti tuo ”imagonvuokraus”
toimii myös festivaalin etuna laadukkaan yrityksen antaessa
taidefestivaalille lisäarvoa toiminimellään, taloudellisten
resurssien lisäksi.

 Musiikkifestivaalit tuottavat elämyksiä, siinä niillä  on
etulyöntiasema muihin sponsorointikohteisiin nähden.  Kaikissa
tämän tutkimuksen festivaaleissa ohjelmien pääsyliput olivat
päävastikkeita, yritykset käyttivät niitä  sidosryhmiin ja
henkilökuntaan kohdistuvassa suhdetoiminnassa, joka näytti
olevan tärkeää sekä isoille että pienille yrityksille. Tilatut
konsertit pienen piirin brandin tapaan olivat musiikkifestivaalien
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tarjoamia mahdollisuuksia,  lisättynä oheistarjoiluilla Hyöty oli
jälleen molemminpuolista:  festivaalit saivat  pääsylipputuloja,
uutta yleisöä ja se antoi mahdollisuuden verkottumiseen.

Vertailua  festivaalien sponsorointitilanteista

Edellä olevasta voi nähdä, että sponsoroinnin vaikutukset
limittyvät, ovat samanaikaisia. Näkyvyys, mielikuvien
muodostuminen ja imago ovat yhteenliittymä. Haastatteluista
saattoi tulla johtopäätökseen, että pienille yrityksille näkyminen
merkitsi tunnetuksi tulemista ja tuotteiden lisääntyvää myyntiä,
kun taas isot yritykset lainasivat  sponsorointikohteen sisäisiä
arvoja oman  imagonsa rakentamiseen. On hämmästyttävää,
miten imagoon liittyvät asiat kiinnostavat jatkuvasti isoja
yrityksiä, vaikka niillä on jo vahva imago ennestäänkin.

Kun sponsoroinnin asiantuntija, konsulttiyritys
Imagematch merkitsee numerolla 1  imagon, se viestittää, että
sen  asiakkaat ovat suuria yrityksiä, on kyse suurista summista
rahaa ja yritykset myös valitsevat tarkasti sponsorointikohteensa.
Helsingin Juhlaviikot  on täysi esimerkki sellaisesta..Juhlaviikot
jakoi sponsorit kolmeen kategoriaan: pää -, projekti - ja
palvelusponsoreihin. Vastikkeekseen pääsponsorina oleva
suuryritys halusi ja sai päänäkyvyyden festivaalin yhteydessä.
Toinen motiivi oli suhdetoiminnan hoitaminen sidosryhmiin.
Festivaali järjesti oheispalvelut, faciliteettipalvelut, jotka liittyivät
projektiin saumattomasti. Ne olivat miellyttäviä mahdollisuuksia
liikeneuvotteluille ohjelmineen. Projektisponsorit saivat
runsaasti näkyvyyttä siinä konsertissa, jota spoinsoroivat. Siinä
oli mahdollisuus suhdemarkkinointiin ja promootioihin tuote-
esittelyineen.. Palvelualan yrityksiä festivaali tarvitsi
vaihtelevassa määrin.  Festivaalin tarpeet merkitsivät niille
lisääntyvää myyntiä. Musiikin Ajassa oli kokeiltu ohjelmiston
segmentoimista projektisponsoroinnin tapaan  ja mahdollisesti
Crusell-viikollakin, se ei vaan tullut esille haastattelussa.

Crusell-viikko ja Musiikin Aika edustavat tässä
tutkimuksessa kooltaan ja toimintamahdollisuuksiltaan
valtaosaa suomalaisista taidefestivaaleista.  Ne sijaitsevat suurten
keskusten ulkopuolella. Festivaalien mahdollisuus saada
sponsoreita on riippuvaista potentiaalisten yritysten
määrästä.Tukijoinaan Musiikin Ajalla ja Crusell-viikolla  on
ilmeisesti kaikki ne alueensa yritykset, joilla on mahdollisuus
sponsoroida, joukossa on pieniäkin yrityksiä.  Monista pienten
yritysten kannatusilmoituksista kertyy kuitenkin paljon tukea
suhteessa  festivaalin budjettiin  Tilanne  on  erilainen kuin
Helsingin Juhlaviikoilla, joka voi valita  sponsorinsa ja  jolla on



101

varaa karsia niiden määrää säilyttääkseen isojen yritysten
halukkuuden ainutkertaiseen mahdollisuuteen sponsoroida
laadukasta festivaalia.

  Pienillä festivaaleilla on kyllä omat etunsa isoihin
nähden: Kaikissa tutkimuksen festivaaleissa sponsorointi oli
periaatteessa aina vastikkeellista, mutta sekä Musiikin Aika että
Crusell-viikko  saivat kokea myös  mesenointia,
hyväntekeväisyyttä, kotiseuturakkautta ja auttamisen halua
oman paikkakunnan yrityksiltä. Sellaisesta
lämminhenkisyydestä Helsingin Juhlaviikot isona festivaalina jäi
paitsi.
 .  Tukiessaan pieniä festivaaleja isot yritykset ovat
varovaisia tuen antajia. Festivaalin laatu, sen mainosarvo, sen
maine yleisön mielissä säätelee yrityksen päätöksiä tuen
antamiseen,  kyse on imagon rakentamisesta. Isot yritykset
hakevat isoa näkyvyyttä, massatapahtumia, joita ne saavat
urheiluareenoilta. Pieniä festivaaleja ne hyödyntävät  lähinnä
henkilökunnalleen ja sidosryhmilleen ja saavat vastikkeeksi
arvostamaansa goodwilliä.

Luovuus voimavarana

Sponsorituen kasvu ja kuntien tuen lisääntyminen ovat merkkejä
siitä, että taidefestivaalien myönteinen vaikutus ympäristössään
on havaittu .
Koestenbaumin teorian pääidea on luovuuden merkitys
yritysyhteisössä.  Taiteeseen sisältyvät luovuuden elementit
vetävät puoleensa lisää luovuutta, muodostaen verkostoja.
Taidekulttuurin sanotaan olevan nykyisen tietoyhteiskunnan
tärkein luonnonvara. (Strandh 1990.) Yritysten ostaessa
sidosryhmiilleen elämyksiä tuottavia taidefestivaalien ohjelmia
on takana ajatus niiden positiivisesta vaikutuksesta. Tässä
tutkimuksessa Musiikin Ajan pääsponsorin, Viitapuu Oy.;n
toimitusjohtaja kertoi haastattelussa taidekokemusten
innovoivasta merkityksestä yrityksensä henkilökunnalle.
(Paananen 1998.) Myös Uudenkaupungin Osuuspankin johtaja
mainitsi paikallisen festivaalin merkitsevän paljon
henkilökunnan viihtyvyydelle. (Nieminen 1998.)   Helsingin
Juhlaviikkojen päävastine sponsoreilleen on nippu pääsylippuja
maailmanluokan esityksiin, jotka lisättynä faciliteetti-palveluilla
ovat liikeneuvotteluille suotuisia tapaamisia. Korketasoisen
taiteen mötä yritykset haluavat viestittää luovuuden
mahdollisuuksista. Enemmänkin  taideyhteyksien merkityksestä
luovuuden aktivoijana  olisi voinut tula esille, jos yritysjohtajien
haastatteluja olisi ollut useampia.



102

Taidefestivaalien tulevaisuudenkuva

Lisääntyneen vapaa-ajan myötä on ihmisille syntynyt odotuksia
ja vaatimuksia, jotka kohdistuvat asuinpaikkakuntaan. Samalla
on tullut mahdollisuus käyttää aikaisempaa enemmän rahaa,
koska rahaa on enemmän kuin ennen  Syvempi merkitys kuin
vapaa-ajan täytteenä, on taiteella uutta luovana, energiaa
antavana, vapauttavana ja parantavana voimana, johon ihmiset
ovat turvautuneet  kriisitilanteissaan. Taidefestivaalien
tulevaisuudesta ei keskusteltu festivaalijohtajien kanssa, mutta
luopumismielialaa ei esiintynyt ollenkaan. Päinvastoin, kaikki
katsoivat eteenpäin ja suunnittelivat seuraavalle vuodelle uutta
ohjelmaa ja sille rahoitusmahdollisuuksia.Ennustetaan, että
tulossa on taiteiden renessanssi (Naisbitt, Aburdene 1990.) Yli
kymmenen vuotta on kulunut tuosta ennustuksesta, mutta ”laiva
kääntyy hitaasti”.Yritysten sponsoroinnin suuntautuessa
edelleen pääosin urheilulle on selvityksenä pitkäaikaiset
sopimukset, joita ei voi muuttaa. Kuitenkin kaikkein yleisimmät
yhteiskunnalliset keskustelut  puolustavat kulttuuria alueellisena
kehitystekijänä, avaimena kuntien kehittymiselle ja ihmisten
viihtymiselle kotiseudullaan. Näissä keskusteluissa korostetaan
taidekulttuurin  olevan tärkein liikkeellepaneva kehitysvoima
yhteiskunnassa. Se stimuloi luovuutta ja sen vanavedessä kulkee
innostus ja energia. (Rubenowitz 1990,  7, Henriksson 1990, 142.)
Tutkimuksen kohteena olevien musiikkifestivaalien
sijaintikunnat on tässä tutkimuksessa jätetty haastattelujen
ulkopuolelle. Niihin paneutuminen on mielestäni kokonaisen
uuden tutkimisen asia. Kunnan mielipide alueensa festivaalista
näkyy tässä tutkimuksessa lähinnä kunnan antamassa tuessa.
Tasokkaan musiikkifestivaalin vaikutusta sijaintikunnassaan ei
kuitenkaan voinut sivuuttaa, se tuli esiin lähes kaikissa
haastatteluissa ja aikaisemmissa tutkimuksissa. Vaikutusta ei sitä
paitsi voi mitata, vaikutus perustuu oletuksiin.

Ennustetaan, että vapaa-ajan lisääntyminen tulee ennen
pitkää aiheuttamaan sen, että taiteista  tulee vapaa-ajan
ensisijainen harrastuksen kohde (Tuori 1995.) Myös
sponsorointibarometrissa 2000 ennustettiin, että kulttuurin esiin
työntyminen tapahtuu jo seuraavana vuonna, mutta niin ei vielä
2001 käynyt.  Uskotaan myös, että korkeamman koulutuksen
status  pakottaa lisäämään satsausta kulttuuriin ja että
lisääntynyt vapaa-aika saa ihmiset  kiinnostumaan
kulttuuritarjonnasta, vaikkakin ensin ihmiset lisäävät
liikuntaharrastustaan, mutta sen jälkeen on vuorossa taide
(Rubenowitz 1990, Frey 1994). Tanskalaiset tutkijat näkevät
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taiteiden renessanssin olevan edessä. Se on jo alkanut
Yhdysvalloissa. Siellä ovat yritysten sponsorointia koskevat
mielipiteet muuttuneet: sponsorointi  kohdistuu urheilun sijasta
taiteisiin.  Vaikka tottumukset muuttuvat hitaasti, tutkijat  ovat
vakuuttuneita,  että uuden tietoyhteiskunnan työväestö alkaa
sivistyneenä arvostaa taiteita. He korostavat, että 2000 -luvulla
yritysjohtajiin kuuluu entistä enemmän  naisia, joilla on
taideharrastuksia, ja miehiä, jotka eivät ole sitoutuneet urheilun
sponsorointiin (Naisbitt, Aburdene 1990,  64-68). Taloussanomat
kirjoittaa: ”Kulttuuria uhkaa hivutustauti ellei se  ala ymmärtää
arkkinointia.”(Konttinen 1993.) Artikkeli on kirjoitettu laman jo
tultua yhteiskunnan talouteen. Kulttuuri-ihmiset ovat
perinteisesti karttaneet puhumasta markkinoinnista. Se onkin
kuulunut kokonaan liike-elämälle ja raja niiden välillä on ollut
korkea. Taloussanomien artikkeli kuitenkin rohkaisee pahan
suden kutsumista paikalle. Taideaktiivien on  ideansa
toteuttamiseksi pakko muuttaa kantaansa elinkeinoelämää
kohtaan ja ajatella uudestaan   Imagematchin
markkinointijohtajan lausumaa: ”Erilaisista mielipiteistä
huolimatta raha on aina ollut merkittävä tekijä taiteen
edistämisessä.” (Piisi 2001.)

Talouden kestämisestä  jatkuva huoli

Tässä tutkimuksessa kävi selväksi, että talouden kestäminen on
jatkuva huolen aihe, kun festivaalit pitävät kiinni laadusta.
Ohjelma uusiutuu joka vuodeksi, esiintyjät vaihtuvat, heidän
kanssaan neuvotellaan hinnasta, sponsorit vaihtuvat, on
hankittava uusia, julkinen rahoitus heilahtelee. Taidefestivaalit
ovat jatkuvasti rahan kanssa tekemisissä ja usein häviävät.
Hämmästyttävä ilmiö on se, että festivaalit pelkäävät yhteistyötä
yritysten kanssa, se ilmeni Crusell-viikon ja Musiikin Ajan
johtajien haastatteluissa. Helsingin Juhlaviikkojen sponsoroinnin
konsultoi Imagematch, siellä ei synny ongelmia
yritysyhteistyöstä. Omissa kokemuksissani yrityselämän kanssa
ei ole tullut mitään negatiivisia ilmiöitä esiin. Pikemminkin
päinvastoin, yritysihmiset ymmärtävät festivaalien toimintaa,
onhan se lähellä yritystoimintaa.
Mutta  työkokemuksestani tiedän, että neuvottelutaitoa puuttuu.
Kiireinen yritysjohtaja on ehkä varannut neuvotteluun 10 -15
minuuttia.  Hän odottaa selkeätä  esitystä siitä, mitä asia koskee
ja valmista ehdotusta sekä perusteluja. Sen sijaan, että olisit
saanut myönteisen päätöksen sponsoroinnista, koet olleesi
avuton. Vasta neuvottelusta poistuessasi  alat pohtia, miten  asia
olisi  pitänyt esitellä. Johanna Piisi kysyy: ”Onko sinulla
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osaamista ? Jos ei ole, et ole vakuuttava. Ota neuvotteluun
mukaan ammattilainen tai kouluta ihminen neuvottelemaan.”
Urheilun puolella on paneuduttu huolellisesti
sponsorihankintaan, siellä löytyy yhsityiskohtaisia neuvoja
tilanteisiin:  Mitä olet myymässä? Miten löydät oikean yrityksen
? Miten löydät oikean kontaktihenkilön ?
Neuvottelutilanteeseen  on tarkkoja  ohjeita  tyyliin ”ole napakan
innostunut”  ”älä kiirehdi, mutta pidä kiirettä.”  Lisäksi on
hienosäätöä, kuten  ohje katsoa silmiin keskustelukumppania
hänen puhuessaan sekä muistaa se, että yritys pärjää hyvin ilman
sinuakin, mutta sinä et ilman yritystä (Alaja 2000, 126, 127).

Taiteen alan ihmiset ehkä vieroksuvat em. ohjeita, mutta
oppimisen paikka sponsorihankinta kuitenkin on. Jo
yrityselämän pelisääntöihin tutustuminen olisi hyödyllistä.  Olen
sitä mieltä, että  festivaalien kannattaa  sijoittaa
neuvottelutaitoon.

Sitoutuminen taloudellisena  ratkaisuna  ?

 ”Kulttuurin korostaminen on perusteltua,  alueensa  keskukselta
odotetaan aina monipuolisia palveluja  mm. taiteissa. ” (Zigure
2000.) Kaikilla kolmella tutkimuksen kohteena olevalla
festivaalilla on riski taloudesta. Helsingin Juhlaviikkoja
sponsoroivan  Metsäliiton johtajan  mielestä taiteen tukeminen ei
ole yksin yhteiskunnan asia, vaan myös yritykset ovat sen
kokeneet fiksuna asiana:

”Kuka sen sanoo, mistä rahan pitäisi tulla, ei raha haise.” (Kivelä
1998.)

 Juhlaviikkojen markkinointijohtajalla ei ole mielipidettä siitä,
kenen pitäisi ottaa päävastuu festivaalista, mutta

”tämä  järjestelmä pitää meidät vireinä.” (Berg 1998.)

 ”Sijaintipaikkakunnat saavat festivaalista turisteilta enemmän rahaa,
kuin mitä kaupunki antaa festivaalille, Viitasaaren kaupungin tuki
pitäisi saada nousemaan.”(Tuomela 2001.)

Musiikin Ajan päätukija Viitapuu on koko ajan kasvattanut
tukeaan. Tällä yrityksellä on perinteitä taiteen tukemiseen 50
vuoden ajalta:
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”Yhteiskunta voisi parantaa osuuttaan, liike-elämä saisi olla
toissijainen festivaalitukija.” (Paananen 1998.)

Crusell-viikon tukija  on sitä mieltä, että kuntien pitäisi hoitaa
festivaalit pääosin:

 ” Tämän tyyppisten näkyvien kulttuuritapahtumien päämerkitys on
ennemminkin jonkunlainen seutukuntien välinen kilpailu kuin
kulttuuri sinällään. Kunnat pyrkivät siirtämään taloudellista painetta
elinkeinoelämälle, ne pyrkivät pitäytymään  ennemminkin käynnistäjän
roolissa, jättäen säilyttäjän roolin elinkeinoelämälle.” (Nieminen 1998.)

Kun Bourdieu ja Haacke  kirjaavat negatiiviset päätelmänsä
elinkeinoelämän ja taiteen kohtaamisesta, niin protestin kärki
kohdistuu julkiseen hallintoon. Heidän mielestään yhteiskunnan
on hoidettava talouttaan niin, että se pystyy ylläpitämään ja
tarjoamaan taidekulttuuria jäsenilleen  ilman, että taideaktiivien
tarvitsisi kerjätä yrityksiltä sponsorirahaa (Bourdieu, Haacke
1994).
 UPM-Kymmenen henkilöstöjohtajan, Pertti Peltolan,  mielipide
sponsoroinnista on, että yhteiskunnan pitää tukea
taidefestivaaleja omalta osaltaan, mutta myös suurteollisuuden
pitää tukea niitä omalta osaltaan.  Hän mainitsee, että
paikkakkunnalla toimiva taidefestivaali helpottaa
toimihenkilöiden rekrytointia (Peltola 1999).  Auli Strandh
muistuttaa  samasta asiasta: ”Toimihenkilöiden rekrytoiminen
yrityksiin onnistuu sellaisella seudulla, missä on tasokasta
kulttuuritarjontaa” (Strandh 1990). Kopijyvän toimitusjohtaja
Kauko Sorjonen sponsoroi taidetta monin tavoin:

”Tavoitteena on, että hyvin alkanut asiakassuhde jatkuisi ja syvenisi.
Olen havainnut, että entistä enemmän käännytään yritysten puoleen,
koska yhteiskunta vetäytyy.  Kunnan ja kaupungin tuki festivaalille on
jopa negatiivista yrityksen kannalta.” (Sorjonen 1999.)
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Ketkä  haluaisivat sitoutua ?

Mitkä tahot haluaisivat sitoutua  varmistamaan taidefestivaalien
toimintamahdollisuudet paikkakunnalla ? Yritysten
sitoutumisesta yhteistyöhön taiteiden kanssa on paljon näyttöä.
Marjory Jacobsonin tutkimuksen mukaan taiteiden ja yritysten
täydellinen yhteistoiminta on mahdollista ja tuottaa erinomaisia
tuloksia (Jacobson 1993). Glasgow´ssa teollisuus oli sitoutunut
taiteen tukemiseen. Se oli jo pitkään, ennen vuotta 1985, jolloin
projekti aloitettiin, suunnannut rahaa taiteille. Yritysjohtajia istui
taideorganisaatioiden hallituksissa ja johtokunnissa ja he olivat
henkilökohtaisesti kiinnostuneita taideaktiviteeteista ja käyttivät
niiden esityksiä yritystensä sidosryhmille. Sponsorirahaa
suunnattiin eniten musiikkifestivaaleille. (Meyerscough 1988.)
Suomesta on samanlaisia näyttöjä, Kuntien halukkuus
taidefestivaalien tukemiseen on lisääntynyt  valtion vetäytyessä.
Kunnan tuki on ollut etenkin viime vuosina monelle festivaaleille
merkittävintä (Kukkonen 2001).  Laadukkaan taidefestivaalin
tuomat edut sijaintipaikkakunnalle ovat monien tutkimusten
mukaan kiistattomia (Strandh, Rubenowitz, Meyerscough,
Karjalainen, Paasi, O´Hagan)).  Kuitenkin edelleen sekä kuntien
että yritysten tuki taidefstivaalille heilahtelee suhdanteiden
mukaan.   Taidefestivaalin, yritysten ja kunnallisen rahoituksen
yhteisvastuullisuus  nimenomaan pienillä paikkakunnilla olisi
ratkaisevaa festivaalin toiminnalle. Käytännössä festivaalin
johtaja voisi neuvotella molempien tahojen kanssa esittämällä
ohjelmiston. Jos festivaalin sijaintikunta ja paikalliset yritykset
sitoutuisivat tukeen, olisi festivaalin toiminta  varmemmalla
pohjalla, eivätkä pääsylipputulot  muodostuisi riskitekijäksi siinä
mitassa kuin nykyisin. Myöskin festivaalin sijaintikunnan
asukkaat, he, joille festivaali tehdään, voisivat ehkä sitoutua
yhdistysten kautta. Frey  innostaa festivaaleja käyttämään
vapauttaan ja itsenäisyyttään entistä enemmän ohjelmistonsa
suunnittelussa. Hänen mielestään tässä tilanteessa, missä mikään
taho ei yksin sido festivaaleja,  ne voisivat entistä paremmin
vastata ohjelmistollaan ihmisten odotuksiin. (Frey1994.) Itse
asiassa uskon, että Freyn toiveille ei ole esteitä, ja että jo nyt
tapahtuukin niin.  Festivaalin, yritysten  ja  kuntien edustajat
toivovat festivaalien ohjelmiston miellyttävän yleisöä. Ongelma
on vain se. että sekä yritykset että julkishallinto (kunta) tulisi
saada uskomaan taidefestivaalin myönteisiin vaikutuksiin.
Silloin ne lähtisivät tukemaan taidefestivaalia niin
konkreettisesti, että se voisi palvella kaikilla mahdollisuuksillaan
seutukuntaansa, sen yrityksiä ja yleisöä.
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Tutkimus kuntien ja sen alueella olevien yritysten
halukkuudesta, mahdollisuuksista ja ehdoista pitkäaikaiseen
sitoutumiseen ja yhteistyöhön alueensa taidefestivaalin kanssa
voisikin  olla jatkoa tälle tutkimukselle.Omat kokemukseni
yritysyhteyksistä ovat yksinomaan myönteisiä. Yrityksissä on
nykyään yksinomaan aktiivisia ihmisiä. Tulosvastuullisuutta on
opittava myös festivaalijohtajien.
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8 PÄÄTÄNTÖ

Tutkimuksessani kartoitan musiikkifestivaalien ja yritysten
kohtaamista sponsorointitilanteessa. Tutkimuksella pyrin
selvittämään yritysten motiiveja niiden sponsoroidessa
taidefestivaaleja, jotka  näyttäisivät olevan kaukana yrityksen
omasta tuotannosta ja ilmapiiristä. Tutkimukseni kohteena on
kolme  suomalaisfestivaalia, jotka ovat tunnettuja suomalaisen
kulttuurielämän edustajia jo pitkältä ajalta ja toimivat edelleen.
Niistä jokainen edustaa toisista poikkeavaa  ohjelmistoa,
kuitenkin kaikissa niissä ohjelmiston pääpaino on musiikissa.
Elinkeinoelämä on tullut festivaaleihin  tilanteessa, missä
festivaalien talous on tiukentunut, ja talouden luvut ovat
uhanneet karsia toiminnan suunnitelmia. Festivaalien talous on
herkkä suhdannevaihteluille, jotka noudattavat yhteiskunnan
yleistä taloudellista tilaa. Se aiheuttaa jatkuvaa epätasapainoa
festivaalien taloudessa.Valtion vetäytyessä tukeaan vähentäen
festivaalit ovat entistä enemmän jääneet  sijaintikuntiensa ja
ympäristön kuntien tuen varaan. Kuntien taloudellisen tilan
heilahdellessa festivaalit ovat sitten kääntyneet seutukunnan
yritysten puoleen. Yritysten sponsorointi onkin
pääsylippumyynnin lisäksi tullut entistä merkittävämmäksi
festivaalien toiminnalle.

Tutkimuksen alussa oli aikomukseni katsoa tilanne koko
leveydeltään, siis sekä festivaalien että yritysten näkökulmasta.
Festivaalipainotteinen näkökulma oli luonnollinen oman
kokoemukseni pohjalta, mutta syvempi paneutuminen yritysten
käyttäytymiseen sponsorointitilanteessa osoittautui
toiveajatteluksi. Yritykset poikkeavat toisistaan paljon enemmän
kuin taidefestivaalit poikeavat toisistaan. Lisäksi sponsorointi
yrityksissä edustaa vain kolmea prosenttia niiden
markkinointiviestinnästä, mikä jo sinällään passivoi yhteyksien
lisäämistä yrityksiin. Myös yritykset suhtautuvat sponsorointiin
toisistaan poikkeavasti. Sponsoriraha taidefestivaaleille tulee
pääasiallisesti suurteollisuudelta, keskisuuret ja pienet yritykset
suhtautuvat sponsorointiin vieläkin varovaisesti ja ovat
riippuvaisia yrityksensä  senhetkisestä  taloudesta. Osoittautui,
että parhaan tiedon tätä tutkimusta varten voi saada festivaalien
kautta. Yrityselämään  paneutuminen teemana taiteen
sponsorointi vaatisi kokonaan oman tutkimisen.
Festivalijohtajien ja festivaalien taloudesta vastaavien
henkilöiden haastattelut osoittivat, että varmin tieto
yritysyhteyksistä oli festivaaleilla, ne hoitivat sekä yhteydet
yrityksiin että vastasivat sponsoroinnin vastikkeista.
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 Musiikkifestivaalien lukumäärä on hämmästyttävästi
lisääntynyt viime vuosina. Niiden sponsoroiminen mahdollistaa
näkymisen jo isoille ihmismäärille.  Massatapahtumina  ne eivät
yllä urheilutapahtumien yleisömääriin, mutta
musiikkifestivaalien  laadun katsotaan olevan
urheilutapahtumien yläpuolella ja niiden yleisönä todetaan
olevan  koulutettuja ja avostelukykyisiä henkilöitä.Yritysten yksi
motiiveista taidefestivaalien sponsorointiin on tavoittaa
valistunut asiakaskunta.(Naisbitt, Aburdene 1990.)

Musiikkifestivaalien päävaltti kilpailtaessa muiden
sponsorointikohteiden kanssa ovat elämykset. Kun kohteena on
musiikkifestivaali, niin  konkreettinen vastike on konserttiliput.
Tutkimuksen festivaalien sponsorit olivatkin hyvin
hyödyntäneet musiikkijuhlien ohjelmistot suhdetoiminnassaan.

Yritysten huomio festivaaleihin on herännyt festivaalien
kautta. Mm. tämän tutkimuksen jokaisessa kolmessa festivaalissa
aloite yritysyhteyksistä on tullut festivaaleilta. Korkeakulttuuri,
erikoisesti musiikkifestivaalit ovat suosittuja
sponsorointikohteita sponsorointibarometrin mukaan jo usealta
vuodelta. Varhainen asenne hyväntekeväisyydestä on alkanut
väistyä 1990 - luvulla. Sponsorointi erikoisesti
musiikkifestivaaleihin on yritysten uutta markkinointiviestintää.
Taidefestivaalit ovat  alkaneet kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän
uutena viestintämahdollisuutena, mutta  tutkimus osoittaa, että
urheilu on edelleen yrityssponsoroinnin ykkösasemassa eli  70
%, kulttuurikohteitten jäädessä 15 %  osaan.

Määritelmä sponsoroinnille on muutoksen alainen.
Sponsorointi on tosin yritysten markkinointiviestintää, sen
tavoitteena on yrityksen myynnin lisääminen ja sponsorointi  on
aina vastikkeellista. Mutta sponsorointi  kuitenkin elää ja
muuttuu toimintatavaltaan yhä enemmän yhdessä toimimisen
suuntaan.  Uutta sponsorointitapaa on sponsorointikohteen
sisältöjen hyödyntäminen ja tavoitteena on sekä sponsorin että
kohteen hyöty. Ison ja pienten festivaalien erot ovat odotettua
vähäisemmät. Toiminta lepää samoilla perusteilla, budjetit
muodostuvat samoista asioista, ongelmat ovat samat. Isolla
festivaalilla vain kaikki on isompaa.

Yllättävänä tuli vastaan haastatteluissa festivaalien
varovaisuus lähestyä yrityksiä. Taustalla lienee vielä 1800 -lopun
ajattelu  taiteen vapaudesta, tuon vapauden menettämisen pelko.
Omat kokemukseni festivaalijohtajana ovat päinvastaisia.
Olisinkin halukas  kokeilemaan täydellistä rinnakkaiseloa
yritysten ja festivaalin välillä Marjory Jacobsoniin tapaan
(Jacobson 1993).
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Ongelmana on talous. Vuodesta toiseen taidefestivaalit
kamppailevat rahoituksen ja vision toteutumisen välillä. Mikä on
syynä siihen, että suomalainen kansa vierastaa taidekulttuuria,
niin että taidefestivaalien täytyy vuodesta toiseen kamppailla
olemassaolonsa puolesta? Kansaa edustaa tässä
taidekulttuuriasioista päättävät valtion ja kuntien virkamiehet,
yleisö konserttien pääsylippujen ostajina  ja yriitysten
johtohenkilöt. Olemmeko sivistymättömiä huolimatta
maineikkaasta koulujärjestelmästämme, jonka läpi kaikki
olemme kulkeneet ? Ei voi olla huomaamatta, että perheissä,
joissa toinen puolisoista on kotoisin esim. Puolasta tai Venäjältä -
sellaisia perheitä  on kotiseudullani -  taidekasvatus liittyy lasten
kasvatukseen luonnollisena, itsestään  selvänä  osana. Heistä
kasvaa taidekulttuurille yleisöä, taiteen harrastajia ja taiteilijoita.
On otettava vakavasti, mitä  Bourdieu ja Haacke sanovat:
”Kulttuuri kantaa meidät huonojen asioitten yli. Yhteiskunta
säilyttää identiteettinsä kulttuurin avulla.Yhteiskunnan tulee
hoitaa talouttaan niin, että taidekulttuuri voi elää ja voi
hyvin”.Tilanteen vakiinnuttamiseksi toivoisi löytyvän
toimenpiteitä, jotka auttaisivat festivaaleja saamaan
pitkäjännitteisyyttä toimintaansa. Olisi mielenkiintoista tietää,
millä perusteilla kunnat suuntaavat tukea alueensa festivaaleille.
Myös, olisiko mahdollista kuntien, yritysten ja asukkaiden
vaikkapa yhdistysten muodossa sitoutua alueensa festivaalin
kanssa toimimaan yhdessä. Se voisi olla jatkotutkimisen arvoista.

Tärkein on kuitenkin visio, se on  taidefestivaalinkin
lähtökohta . Palaan filosofi Juha Varton ajatukseen ideasta (Varto
1993, 178.) Idean esiin tuoja on yksilö, häneltä se saattaa siirtyä
suurelle joukolle, joka alkaa toteuttaa sitä, tai sitten idea pysyy
lähtökohdassaan, yksilön alkaessa sitä toteuttaa.
Yleisesti tiedetään taidekulttuurin alkulähteen olevan yksilön
ajattelussa. Jos nykyisten suomalaisten taidefestivaalien taustoja
tutkitaan, niiden alkulähteeltä saattaa hyvinkin useimmissa
tapauksissa löytyä yksilön idea, ajatus, visio. Jos niin on, niin
suomalainen taidekulttuuri on yksilön ajattelun tulosta.

Yrittäjyys ja festivaalit ovat lähellä toisiaan. Yrittäjyyden
psykologiaa  pohtiessaan yritysprofessori Matti Koiranen
selvittää sellaisen henkilön ominaisuuksia, joka hakeutuu
yrittäjäksi. Uskon, että moni festivaalijohtajakin tunnistaa niistä
piirteistä itsensä.  Siinä tämän tutkimuksen subjektit ja objektit
kohtaavat. Erikoisen osuvalta tuntuu Bernhard Shaw´n
lausahdus
(Koiranen 1993, 47):
”Ihmiset aina moittivat olosuhteita ja ympäristöä. Minä en usko
olosuhteisiin. Pystyvät ihmiset tässä maailmassa ovat niitä, jotka
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etsivät toiminnalleen oikeita olosuhteita, mutta elleivät löydä, tekevät
ne” (Shaw).
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