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Tapahtumajuna	  
Koe	  kulttuuria	  junassa	  
	  
Tapahtumajuna	  on	  	  kulttuurimatkailun	  uusi	  muoto.	  Kansainvälisestikin	  
ainutlaatuisessa	  konseptissa	  junaohjelma	  virittää	  kohdetapahtuman	  tunnelmaan	  jo	  
menomatkalla	  ja	  matkasta	  muodostuu	  tapahtuma	  jo	  itsessään.	  	  
	  
Elämys	  alkaa	  lähtölaiturilta	  
	  
Tapahtumajuna	  on	  VR:n	  kanssa	  yhteistyössä	  kehitetty	  palvelukokonaisuus	  
kulttuuritapahtumiin	  kautta	  Suomen.	  Se	  on	  uusi	  sosiaalinen	  kulttuurimatkailun	  muoto,	  	  jossa	  
elämys	  alkaa	  jo	  lähtölaiturilta.	  Junamatkan	  aikana	  on	  tarjolla	  	  kohdetapahtuman	  teemaan	  
liittyvää	  ohjelmaa,	  kuten	  musiikkia,	  syventäviä	  luentoja	  ja	  kohteen	  esittelyä.	  Matkaohjelma,	  
jota	  ei	  ole	  tarjolla	  missään	  muualla,	  onkin	  eräänlainen	  aperitiivi	  ennen	  varsinaista	  
tapahtumaa.	  Tapahtumajunan	  myötä	  kynnys	  lähteä	  toisella	  paikkakunnalla	  järjestettäviin	  
tapahtumiin	  madaltuu.	  Matka	  taittuu	  mukavasti	  samanhenkisessä	  porukassa,	  joka	  on	  koolla	  
myös	  tapahtumasta	  palatessa,	  jolloin	  koettua	  voidaan	  sulatella	  yhdessä.	  	  
	  
Helppoa,	  huoletonta	  ja	  hauskaa	  
	  	  
Yksi	  keskeinen	  osa	  Tapahtumajuna-‐ideaa	  on	  sen	  helppous.	  Yhdellä	  klikkauksella	  varataan	  
sekä	  meno-‐paluumatkat	  että	  tapahtumaliput	  ja	  mahdolliset	  oheispalvelut,	  kuten	  opastukset	  
tapahtumapaikalle	  –	  kaikki	  valmiiksi	  hankittuine	  alennuksineen.	  Juna	  kulkee	  kätevästi	  
suoraan	  keskustasta	  keskustaan,	  eikä	  autoilun	  rasitteista	  tarvitse	  huolehtia.	  Lisäksi	  muista	  
matkustustavoista	  poiketen	  junassa	  voi	  myös	  jaloitella	  –	  pitkällinen	  istuminen	  on	  tutkitusti	  
terveydelle	  haitallista.	  Juna	  on	  myös	  ekologinen	  ja	  usein	  vihrein	  vaihtoehto.	  Osassa	  junia	  tulee	  
olemaan	  alan	  pienyrittäjyyttä	  edistäviä	  pop-‐up-‐kauppoja,	  joissa	  myydään	  aiheeseen	  liittyviä	  
tuotteita.	  
	  
Tapahtumajunan	  innovaattori	  on	  Jouko	  Kivimetsä,	  joka	  päätyökseen	  toimii	  
kehittämispäällikkönä	  palvelu-‐	  ja	  kädentaitoalojen	  innovaatiokeskuksessa	  InnoOmniassa.	  
Kumppanuuksista	  ja	  ohjelmatuotannosta	  vastaa	  kumppanuuspäällikkö	  Tomi	  Tolvanen.	  Hän	  
on	  kulttuuriyrittäjä	  Tampereelta	  sekä	  Tampere	  Guitar	  Festivalin	  perustaja	  ja	  
toiminnanjohtaja.	  
	  
Kaikki	  Tapahtumajunan	  kohteet	  löytyvät	  sivustolta	  tapahtumajuna.fi.	  Jokaisesta	  matkasta	  
löytyy	  esittely	  varausohjeineen.	  Vuonna	  2014	  matkoja	  järjestetään	  pääkaupunkiseudulta	  
Tampereelle.	  Lähtö-‐	  ja	  kohdekaupunkien	  määrä	  tulee	  kasvamaan	  vuosittain.	  Tapahtumajuna-‐
hanketta	  tukevat	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriö	  sekä	  Alfred	  Kordelinin	  rahasto.	  
	  
Lisätietoja	  
Jouko	  Kivimetsä:	  040	  556	  8880	  /	  jouko@tapahtumajuna.fi	  
Matkamessut:	  osasto	  6m111	  
Facebook:	  tapahtumajuna	  
www.tapahtumajuna.fi	  



AKKREDITOITUMINEN	  
	  
Oletko	  kiinnostunut	  tekemään	  jutun	  Tapahtumajunasta?	  Haluatko	  matkustaa	  junalla	  
kohteeseen	  ja	  takaisin	  jutunteon	  merkeissä?	  Otamme	  jokaiseen	  junaan	  muutamia	  median	  
edustajia	  tutustumaan	  uuteen	  kulttuurimatkailun	  muotoon.	  	  Lähetä	  seuraavat	  tiedot	  
osoitteeseen:	  jouko@tapahtumajuna.fi:	  

-‐	  Nimesi	  
-‐	  Yhteystietosi	  
-‐	  Edustamasi	  media	  
-‐	  Matka,	  joka	  sinua	  kiinnostaa	  
-‐	  Juttu-‐	  /	  julkaisusuunnitelmasi	  
-‐	  Mahdollinen	  julkaisuajankohta	  

	  
Tulevia	  matkoja	  (tilanne	  15.1.2014,	  uusia	  kohteita	  julkistetaan	  vuoden	  aikana)	  
	  
Teatterijuna	  22.3.2014	  
Tampereen	  Työväen	  Teatterin	  musikaali	  Prinsessa	  perustuu	  tositapahtumiin	  ja	  Arto	  Halosen	  
samannimiseen	  palkittuun	  menestyselokuvaan.	  Pääroolissa	  nähdään	  Armi	  Toivanen.	  Junassa	  
Prinsessa-‐kirjan	  kirjoittaja	  Ilkka	  Raitasuo	  ja	  ohjaaja	  Arto	  Halonen	  kertovat	  musikaalin	  taustoista.	  
	  
Beatles-juna	  28.-30.3.2014	  
Tampere-‐talossa	  järjestettävä	  kansainvälinen	  Tampere	  Beatles	  Happening	  kokoaa	  jo	  viidettä	  kertaa	  
yhteen	  Beatles-‐friikit,	  60-‐luvun	  musiikin	  ystävät	  ja	  nostalgikot	  ympäri	  Suomea.	  Junassa	  järjestetään	  
Beatles-‐jamit	  junaemännän	  johdolla.	  
	  
Kitarajuna	  7.6.2014	  
Tampere	  Guitar	  Festival	  tuo	  kitaramaailman	  tähdet	  Tampereelle.	  Tapahtuman	  10-‐vuotisjuhlakonsertti	  
"Al	  Di	  Meola	  plays	  Beatles	  and	  more"	  kuullaan	  Tampere-‐talossa.	  Amerikkalainen	  Al	  Di	  Meola	  on	  yksi	  
arvostetuimmista	  nykyjazz-‐kitaristeista.	  Hän	  on	  uuden	  Beatles-‐levyn	  myötä	  maailmankiertueella.	  
Menomatkalla	  junassa	  kuullaan	  tasokasta	  kitaramusiikkia.	  Pakettiin	  sisältyy	  istumapaikka	  A-‐
katsomossa.	  Lisäohjelmana	  tarjolla	  on	  upea	  juhlabuffet	  Tampere-‐talossa	  tai	  vaihtoehtoisesti	  
soitinesittely	  ja	  luento	  kestävän	  kehityksen	  soitinrakennuksesta.	  
	  
Tanssijuna	  13.-15.6.2014	  
Kaikille	  tanssilajeille	  avoimessa	  Pohjoismaiden	  suurimmassa	  tanssitapahtumassa	  yhdistyvät	  
kansainvälinen	  kansantanssifestivaali	  Pispalan	  Sottiisi	  ja	  valtakunnallinen	  Nuori	  Kulttuuri	  Moves	  -‐
tanssikatselmus.	  Junamatkalla	  on	  yllätyksellistä	  tanssiohjelmaa.	  
	  
Museojuna	  29.7.	  ja	  5.8.2014	  
Museojunalla	  Tampereelle	  ja	  Tampereelta	  yhteysbussilla	  Mänttään	  taiteen	  äärelle!	  Uudistunut	  
Taidemuseo	  Gösta	  avataan	  14.6.	  Museon	  kartanosta	  löytyy	  Suomen	  kultakauden	  taiteen	  helmiä,	  
uudesta	  5000	  neliömetrin	  paviljongista	  yllättävää	  nykytaidetta.	  Alueella	  on	  lisäksi	  ravintola,	  
kahvitupa,	  museokauppa,	  puisto	  ja	  saari.	  
	  
Toinen	  Serlachius-‐museo,	  Gustaf	  nimeltään,	  sijaitsee	  Serlachius-‐yhtiön	  entisessä	  pääkonttorissa	  
Mäntän	  keskustassa.	  Tutustu	  Paperiperkeleeseen,	  paperiteollisuuslegenda	  G.	  A.	  Serlachiuksen	  
tarinaan,	  kahdeksan	  kohtauksen	  dramatisoidulla	  reitillä.	  
	  
Pakettiin	  sisältyy	  asiantuntijaopastus	  yhteysbussissa,	  sisäänpääsy	  Serlachius-‐museoihin	  ja	  Mäntän	  
kuvataideviikoille,	  opastetut	  tutustumiset	  uuteen	  upeaan	  taidemuseoon	  ja	  Mäntän	  muihin	  
taidekohteisiin	  sekä	  ruokailu	  ja	  kahvit.	  


