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Mänttä-Vilppula on kaupunki, jossa kulttuurilla ja taiteella on 
vahva rooli kaupungin imagossa. Aiemmin paikkakunta tunnettiin 
paperiteollisuudesta, nyt se mielletään jo laajasti Taidekaupunkina. 
Mänttä-Vilppulan tavoitteena on olla eurooppalainen edelläkävijä siinä, 
miten pikkukaupunki tekee kulttuurista ja siihen liittyvästä kansallisesta 
ja kansainvälisestä verkostoitumisesta sekä omasta brändistään 
menestystekijän teollisen rakennemuutoksen jälkeen. Taidekaupungissa 
kulttuurin harrastaminen ja kokeminen on helppoa, sillä vaihtoehtoja on 
lukuisia kuvataiteista kuorolaulantaan, kirjallisuuteen ja teatteriin.  

Mänttä-Vilppulan nykyisen kaupunkistrategian lähtökohtia ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus 
sekä luovuus. Kaupungissa etsitäänkin rohkeasti uusia toteutuksen ja toiminnan tapoja. Taidekaupungin 
visiona 2020-luvulle on: Olemme Suomen vetovoimaisin ja tunnetuin taidekaupunki, jossa hyvinvointi 
perustuu vahvaan elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen, taide- ja kulttuuritoiminnan arvostamiseen sekä 
luovaan osaamiseen ja monipuoliseen koulutustarjontaan. Näistä lähtökohdista on laadittu Taidekaupungin 
kulttuuristrategia täydentämään kaupunkistrategiaa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaan hyvinvointi ja 
tyytyväinen asiakas. 

Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategian tarkoituksena on määritellä ne tavoitteet ja toimenpiteet, joihin 
sitoutumalla vahvistetaan kuvaa kehittyvästä kaikkien asukkaiden Taidekaupungista. Kulttuuristrategiassa 
esitetään keskeiset suuntaviivat ja painopisteet koko kaupungin kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Ne koskevat 
niin kaupunkia, kulttuuria tuottavia yhdistyksiä kuin yrityksiäkin. Kulttuuristrategia on laadittu vuosille 2019–
2029.

Kulttuuristrategiaa on valmisteltu yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa syksyllä 2018 ja 
alkuvuodesta 2019. Osallistaminen on ollut tässä työssä tärkeässä roolissa. Osana strategian laadintaa 
on toteutettu lukuisia toimijahaastatteluja, kaksi osallistavaa työpajaa, verkkokysely sekä strategian 
esittelytilaisuus. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Serlachius-museot, Mäntän 
kuvataideviikot, Merikanto-opisto, Vilppula-seura, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta, Autere-opisto 
ja kaupungin taideopetus. Strategiatyön toteuttamisesta on vastannut kaupungin kulttuuripalvelut ja 
asiantuntijana on toiminut Frei Zimmer Oy.

Valokuvat: 
Mänttä-Vilppulan kaupunki / Timo Nieminen, 
Merikanto-opisto, Mäntän kuvataideviikot, Serlachius-museot. 
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Taidekaupungin vision tarkoituksena on kuvata sitä tavoitetilaa, jossa kaupungin kulttuuritoiminnan toivotaan 
olevan vuonna 2029. Visio toimii kaiken suunnittelun ja toteutustyön lähtökohtana. 
Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategian visio on seuraava:

Kokeileva ja luova Taidekaupunki tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen 
unohtumattomia taidekokemuksia ja kulttuurista hyvinvointia. Taide ja 
kulttuuri näkyvät rohkeasti asukkaiden arjessa, kaupunkiympäristössä ja 
kaupungin identiteetissä sekä kulttuuripääkaupunkiyhteistyössä.

TOIMENPITEET TULEVAISUUDEN 
TAIDEKAUPUNGIN RAKENTAMISELLE
Vision saavuttamiseksi on määritelty toimenpiteet, joita noudattamalla 
voimme kertoa olevamme oikea Taidekaupunki. Toimenpiteet ovat:

Kulttuuristrategiaan valittuja toimenpiteitä käsitellään määriteltyjen tavoitteiden, 
ehdotettujen toimenpiteiden sekä prosessin ja osallistamisen aikana heränneiden 
ideoiden ja kehitysehdotusten avulla.

1. KASVUA JA KEHITYSTÄ KULTTUURISTA
 Kulttuurikasvatusohjelma varhaiskasvatuksesta lukioon

2. HYVINVOINTIA HARRASTAMISESTA   
 Kuntalaisten harrastustoiminnan tukeminen järjestöyhteistyöllä

3. OMALEIMAISUUTTA KAUPUNKITAITEESTA    
 Taidekaupunki esille katukuvassa ja toimitiloissa

4. VETOVOIMAA TAPAHTUMISTA JA TARINOISTA   
 Kulttuurimatkailun huippukohde

5. KANSAINVÄLISYYTTÄ JA NÄKYVYYTTÄ 
 KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIYHTEISTYÖSTÄ
 Vetovoimaa Tampere 2026 -yhteistyöllä

KULTTUURI- 
STRATEGIAN
VISIO
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1. KASVUA JA 
KEHITYSTÄ
KULTTUURISTA
Taidekaupungin kaikki lapset käyvät läpi ”Taidetuubin”, 
Mänttä-Vilppulan oman kulttuurikasvatusohjelman, 
joka ulottuu varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Alueen 
kulttuuritoimijat ovat mukana ohjelman toteuttamisessa 
niin, että tarjonta laajenee kuvataiteista myös muille aloille.
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TAVOITTEET
• Tavoitteena on kasvattaa Taidekaupunkiin kulttuurikansalaisia

• Luovuus ja hyvinvointi toimivat alueen lasten ja nuorten voimavarana 
 ja samalla tukevat heidän oppimistaan

• Taidekaupunki on entistä houkuttelevampi asuinpaikka lapsiperheille

• Kaupunki tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia taiteilijoille ja kulttuurin tekijöille 
 lisäten samalla heidän halukkuuttaan muuttaa paikkakunnalle

TOIMENPITEET
• Laaditaan Taidetuubin toteuttamiselle suunnitelma, jossa määritellään vastuutahot, 
 resurssit ja tavoitteet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, opistojen sekä 
 kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta (kulttuurikasvatusohjelma  sivistyspalveluiden 
 ja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyöllä)

• Kartoitetaan halukkaat kulttuuritoimijat toteuttamaan Taidetuubin sisältöjä

• Selvitetään mahdollisuuksia perustaa erillinen taidelukio 
 (esim. kuvataide, kädentaidot, musiikki, elokuva, ilmaisutaito)

• Mahdollistetaan laadukas kuvataiteen perusopetus / taidekoulutus eri ikäryhmille 
 kansalaisopiston kursseilla

• Toteutetaan Mänttä-Vilppulan lastenkulttuurityöryhmän (LAKU) kanssa yhteinen 
 vuosikalenteri lapsille suunnatuista tapahtumista ja toimitaan aktiivisesti 
 maakunnallisen Lasten Pirkkaset -kulttuurikuukauden toteuttajana

IDEOITA
• Tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä tutustumaan 
 kulttuurikohteisiin ja tapahtumiin, esim. koululaisten kulttuuripassi 

• Räätälöidään nuorille omia kierroksia museoihin, Kuvataideviikoille ja Taitokeskukseen 
 kehittäen nykyistä toimintaa entistä näkyvämmäksi

• Residenssitaiteilijat osaksi taidetuubin toteutusta

• Ulotetaan Taidetuubi ammatilliseen koulutukseen asti 

• Yhdistetään toimintaa liikuntakasvatuksen kanssa

• Senioreille ja vanhuspalveluihin ”Hyvinvointituubi”
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2. HYVINVOINTIA
HARRASTAMISESTA
Taidekaupunki tuottaa yhteistyössä kolmannen sektorin 
kanssa monipuolisia ja innostavia harrastusmahdollisuuksia 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.  Kaupunki ylläpitää 
ja kehittää tiloja kulttuurin harrastamiseen ja toteuttamiseen.
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TAVOITTEET
• Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantaminen

• Turvataan monipuoliset harrastusmahdollisuudet 
 Autere-opistossa, Merikanto-opistossa, kirjastoissa, taitokeskuksessa ja 
 yhdistyksille tarjottavissa yhteistiloissa ja liikuntatiloissa

• Lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta eri harrastusmahdollisuuksista  

• Parannetaan ja ideoidaan tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia liikuntapalveluiden 
 ja eri yhdistystoimijoiden kanssa

TOIMENPITEET
• Toteutetaan kulttuuriparlamentti tapahtuma- ja kulttuuritoimijoille 
 lisäämään alueen toimijoiden yhteistyö- ja osallistamismahdollisuuksia 

• Kartoitetaan kulttuuri- ja liikuntatilatarpeet sekä niiden yhteiskäyttömahdollisuudet 
 yhteistyössä tilapalveluiden kanssa

• Kehitetään kirjastoja entistä enemmän kulttuurin kokemisen ja tekemisen tiloina

• Aktivoidaan nuorisotilojen tapahtumatoimintaa, kuten bändi-iltoja, tanssikursseja, 
 LAN-tapahtumia ja muita harrastamispajoja 

• Kulttuuritalon toteuttamisen selvitys

• Tuetaan kolmannen sektorin toimintaa harrastusmahdollisuuksien ylläpitäjänä 
 avustuksilla ja kansalaisopiston kursseilla

• Luodaan helppo ja näkyvä tiedotuskanava harrastusmahdollisuuksien esiin tuomiseksi

IDEOITA
• Kulttuurikummit kaupunkilaisten käyttöön

• Kaupunkilaisen vuosittainen kulttuurikortti

• ”Kevytapuraha”, jota kaupunki myöntää pieninä summina 
 harrastustoiminnan / yhdistystoiminnan kehittämiseen 

• Yhdistysstipendi kehittyville/uudistuville kulttuuritoimijoille

• Harrastus- ja kurssitarjonnan lisääminen erityisryhmille ja maahanmuuttajille
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3. OMA- 
LEIMAISUUTTA
KAUPUNKI- 
TAITEESTA
Taidekaupunki tuodaan näkyviin katukuvassa, 
toimitiloissa, palvelukohteissa ja yrityksissä. 
Mänttä-Vilppulalle laaditaan kaupunkitaiteen ohjelma ja 
keskustojen taidereitin toteuttamista edistetään.
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TAVOITTEET
• Taide näkyväksi kaupungin taajamissa ja sisääntuloissa vastaamaan Taidekaupunki-imagoa

• Elävät kaupunkitilat, jotka houkuttelevat matkailijoita, lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä 
 ja palveluiden käyttöä sekä asiakkaiden viipymää eri vierailukohteissa ja yrityksissä

• Matkailijoiden opastaminen kaupungissa liikkumiseen taiteen avulla 
 (erityisesti sisääntulot, risteysalueet, taidereitit ja kevyen liikenteen kohteet)

TOIMENPITEET
• Kaupunki laatii ohjeistuksen taiteen hankinnan käytännöistä, prosessista 
 ja tavoitteista seuraavien kymmenen vuoden ajalle 
 (sis. myös prosenttiperiaatteen noudattamisen kaupungin julkisen rakentamisen kohteissa)  

• Taide esille vahvemmin kulttuuri- ja eri harrastamisen tiloissa ja rakennuksissa 
 kuten kirjastoissa ja opistoissa 

• Kartoitetaan strategiset ja kulkemista ohjaavat tärkeät paikat, joihin taidetta tulisi sijoittaa 

• Suunnitellaan toimenpiteitä, joita yksittäiset ihmiset ja yritykset voivat tehdä 
 kaupunkikuvan parantamiseksi (oman elinympäristön kehittäminen)

• Palvelualueyhteistyön tiivistäminen kaupunkitilojen suunnittelussa 
 (kulttuuripalvelut, elinkeinot, kaavoitus ja kiinteistöjen omistajat)

IDEOITA
• Valaistaan nykyiset julkisen taiteen kohteet 

• Katutaiteen ja muraalien toteuttaminen taiteilijayhteistyöllä 
 (esim. yhteistyö Kuvataideviikkojen kanssa)  

• Toiminnallisten puistojen ja ulkotilojen suunnittelu nuorten kanssa 
	 (esim.	skeittiä,	musiikkia,	graffiteja)

• Lisätään taideasiantuntijuutta taidehankintatyöryhmässä ja 
 yhteistyötä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kanssa

• Tuodaan kaupungin omassa omistuksessa olevaa taidetta esille 
 (esim. teosnostot kaupungin verkkosivuilla ja karttapalvelu teospaikoista)
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4. VETOVOIMAA
TAPAHTUMISTA 
JA TARINOISTA
Taidekaupunkia kehitetään kulttuurimatkailun huippukohteena, jossa 
yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla historialliset tarinat, arkkitehtuuri, 
taidetapahtumat, museot ja luontokohteet. Kaupungissa on houkuttelevia, 
ympärivuotisia ja alueen elinvoimaa lisääviä tapahtumia ja kärkitoimijoita.
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TAVOITTEET
• Houkutellaan lisää kävijöitä kesäsesonkiin Suomesta ja ulkomailta kärkenä suurimmat 
 tapahtumat ja museot (Serlachius-museot, Mäntän kuvataideviikot, Mäntän Musiikkijuhlat, 
 Kevyttä Klassista, Mäntän Urkuviikko, Mänttä Food Festival, Mää oon Mänttästä)

• Kannustetaan järjestämään kulttuuritapahtumia myös hiljaisempina syys-, talvi- ja kevätkausina

• Ideoidaan paikallisiin tarinoihin, perinteisiin ja kirjallisuuteen perustuvia tapahtumia

• Lisätään urheilu- ja liikuntatapahtumien näkyvyyttä ja niiden kehittämistä

• Huomioidaan kaikki ikäryhmät tapahtumatarjonnassa, erityisesti nuoret

TOIMENPITEET
• Toteutetaan kulttuuriparlamentti ja matkailutoimijoiden säännölliset kokoontumiset 
 lisäämään toimijoiden yhteistyötä ja palvelukehittämistä

• Nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut yhdessä sparraamaan nuorille suunnattujen 
 uusien tapahtumien järjestämistä, kuten konsertteja ja eri teematapahtumia 
 (esim. verkkopeli- ja mangatapahtuma)

• Tunnistetaan ja kartoitetaan kaupungin alueella vaikuttavat luovien alojen toimijat

• Kannustetaan uusia ja nykyisiä tekijöitä tapahtumajärjestäjiksi ja -toimijoiksi 
 (avustukset, palkkiot, matalan kynnyksen tilaratkaisut näyttelyille ja tapahtumille)

• Omaleimaisten kylä-, perinne-, näytelmätapahtumien sekä perinnemuseoiden 
 kehittäminen Vilppulassa, Kolhossa ja Pohjaslahdella (esim. Pohjaslahden Heinämarkkinat, 
 Kolho-viikko, Vilppulan kotiseutuviikko, Vilppula-Seuran ylläpitämät kotiseutumuseot)

• Tiedotuksen parantaminen, lisätään kaupungin resursseja tiedottamisessa ja viestinnässä 
 (viestintäsuunnittelija)

• Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestäjien yhteistyön edistäminen ja toiminnan kehittäminen 
 (kulttuurityöntekijä)

• Kulttuurimatkailun toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja kehittämispalveluiden 
 keskittäminen (asiointipiste/matkailuinfo, yrityskehittäminen, kulttuuripalvelut, viestintä)

IDEOITA
• Luodaan yhteinen sähköinen tapahtumakalenteri ja tuodaan digitaalinen näyttö 
 tapahtumamainostamista varten keskustaan

• Hyödynnetään digitaalisia välineitä ja -palveluita tarinankerronnassa ja historiakohteissa 
 (esim. historiapuisto-palvelu)

• Mahdollistetaan erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestäminen 
 siirrettävän lavan/katoksen/katsomon sekä myyntikojujen avulla 
 (kauppatorit, kirkkotori, liikuntapaikat, eri tapahtuma-alueet)

• ”Suuri Kuorofestivaali” kevätkauteen

• Myllyrannan Suulin eli venesuojan monipuolinen käyttö kesäisenä tapahtumapaikkana 
 (festivaalit, konsertit, lavatanssit)

• Taidekaupungin kulttuuriviikko ja yhdistysmessut

• ”Asiantuntijafestivaali ja avoin tapahtuma” syyskauteen luovan alan toimijoille 
 (esim. elokuva ja käsikirjoittajat sekä kirjallisuus)  

• Kulttuuritoimijoille yhteinen tapahtumatoimisto 

• Tapahtumayhteistyön tiivistäminen Mänttä-Vilppulan seurakunnan kanssa 

• Teollinen historia esille (esim. ”Pumppumuseo”) 

• Vilppulan historiatarinat palveluksi (esim. Merikanto, Järnefelt)
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5. KANSAIN-
VÄLISYYTTÄ JA 
NÄKYVYYTTÄ
KULTTUURI- 
PÄÄKAUPUNKI- 
YHTEISTYÖSTÄ
Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungit osallistuvat 
yhteistyössä vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihakuun. 
Kaupungit valmistelevat yhteisen hakemuksen, jossa Tampere on 
päähakijakaupunki ja Mänttä-Vilppula pääkuntakumppani.
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TAVOITTEET
• Edistää taide- ja kulttuuritapahtumien kansainvälisen näkyvyyden kehittämistä

• Lisätä ulkomaisten kulttuurimatkailijoiden määrää

• Vahvistaa kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaa sekä Taidekaupungin brändiä

• Uusien kulttuuriavausten ja yhteistyöhankkeiden tekeminen, joilla luodaan ainutlaatuinen 
 ja vaikuttava yhteistyö kaupunkien välille

• Toteuttaa yhteistyötä näkyvänä elinvoimahankkeena, jolla vahva yhteys erityisesti 
 palveluiden ja alueen saavutettavuuden kehittämiseen 
 (esim. juna- ja bussiyhteydet, lentokenttäyhteydet)

TOIMENPITEET
• Tiivis yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa, jossa kartoitetaan lisäksi maakunnan 
 muiden kuntien resurssit osallistua kulttuuripääkaupunkivuoteen

• Hakemuksen 1-vaihe kootaan yhteen keväällä 2020 ja 2-vaihe keväällä 2021

• Kaupunki ja Serlachius-museot resursoivat yhteistyöhankkeen 
 kulttuuripääkaupunkihakuun 2019-2021, joka sisältää mm. tuotantokoordinaattorin 
 palkkaamisen ja oman temaattisen ohjelmasisällön toteuttamisen

• Aktiivinen toiminta ja jäsenyys eurooppalaisessa LiKE-kulttuuriverkostossa 
 (LiKE Culture - European Cities and Regions for Culture)

• Verkostoidutaan jo hakuvaiheessa aktiivisesti eurooppalaiseen 
 ”kulttuuripääkaupunkiperheeseen” eli muihin kulttuuripääkaupunkeihin ja sellaisiksi pyrkiviin

IDEOITA
• Kulttuuritoimijoiden kehittämisideoiden koonti ohjelmatyöhön toteutetaan eri työpajoissa 
 ja tapaamisissa vuosien 2019-2021 aikana (hakemusvalmistelu)

• Digitaalisten palautekanavien kehittäminen yhdessä Tampereen toimijoiden kanssa 
 (kulttuurikyselyt ja ideapankki)

• Taidekaupungin keskustan taidereittikohteiden toteuttaminen 
 vuosina 2019, 2022, 2024, 2026 ja 2029 (Koen Vanmechelen, T-Rex, 2019)
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KULTTUURISTRATEGIAN 
TAVOITTEET JA 
VAIKUTTAVUUS
Mänttä-Vilppulan kunnianhimoisena tavoitteena on olla eurooppalainen 
edelläkävijä siinä, miten pieni kaupunki rakentaa koko lähialuetta 
kehittävää ja sen tulevaisuuden visioita vahvistavaa kulttuurista 
identiteettiä.

Kulttuuristrategian tavoitteena on päästä sen visiossa määriteltyyn lopputulokseen. Panostamalla kulttuuriin 
lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, synnytetään lisää työpaikkoja, vahvistetaan alueen 
matkailuelinkeinoja taajamakeskuksista omaleimaisiin kyläyhteisöihin asti sekä vaikutetaan Mänttä-Vilppulan 
konkreettiseen kaupunkikuvaan ja sen kaupunkibrändiin. Tavoitteena on saada kulttuurin pariin yhä laajempia 
yleisöjä ja osallistujasegmenttejä, kuten nuorisoa, työttömiä, maahanmuuttajia ja erilaisia erityisryhmiä sekä 
kaupungin sisältä että kulttuurimatkailijoiden parista. Myös saavutettavuuteen tulee panostaa ja varmistaa, 
että kulttuuritilat ja tapahtumat ovat kaikkien kaupunkilaisten kuin kulttuurimatkailijoidenkin tavoitettavissa.

Kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa pyritään myös tukemaan ja tunnistamaan. Mänttä-Vilppulassa on paljon 
monipuolista kulttuuritoimintaa ja harrastuspohjalta toteutettuja tapahtumia, joiden toimijoita kouluttamalla 
ja toimintaedellytyksiä kasvattamalla voidaan kaupunkiin saada yhä enemmän valtakunnallisestikin tunnettuja 
tapahtumia. 

Kun kulttuuristrategian määritelty ajanjakso päättyy, on Mänttä-Vilppula kaikkien tuntema Taidekaupunki, 
jossa kulttuuri ja taide näkyvät niin kaupunkikuvassa, tapahtumissa, harrastusmahdollisuuksissa kuin myös 
osana kaupunkilaisten ajattelua ja arkea. Kulttuuripääkaupunkivuosi on tuonut alueelle paljon uusia toimijoita 
ja tapahtumia sekä houkutellut matkailijoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Vuonna 2029 Mänttä-Vilppula 
on vetovoimainen ja houkutteleva paikkakunta asua ja vierailla niin luovien alojen toimijoille kuin kaikille 
muillekin kulttuurin ystäville.


