
Ke 27.3. klo 13-17.00 / LAHTI

Tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina
NiemiCampus, Mukkulankatu 19, seminaaritila A122

Tilaisuuden aikataulu: 

13.00-13.15 Tervetuloa & kahvitarjoilu
13.15-13.45 Festivaalit matkailutuotteena: ei ihan yksinkertainen juttu, Kai Amberla
13.45-14.15 Ympärivuotiset tapahtumat Lahden seudun matkailumarkkinoinnissa, Tiina Kallio
14.15-14.30 Tauko
14.30-15.15 Paneelikeskustelu: Eetu Floor, Marjo Leppä, Inkeri Määttä ja Samppa Rinne
15.15-16.45 Työpaja
16.45-17.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Kai Amberlalla on pitkä kokemus kulttuurialan johtotehtävistä. Hän toimi 1990-luvulla ensin musiik-
kilehti Rondon päätoimittajana ja sen jälkeen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtajana. 
Vuonna 2001 tie vei Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Fimicin (nykyinen Music Finland) toi-
minnanjohtajaksi. Vuonna 2007 alkoi edelleen jatkuva toiminnanjohtajan työ Finland Festivals -yhdis-
tyksessä, johon kuuluu lähes sata kulttuuri- ja taidefestivaalia eri puolilta Suomea. Kai Amberla on li-
säksi toiminut lukuisissa luottamustehtävissä musiikki- ja kulttuurialalla niin Suomessa kuin ulkomailla.

Tiina Kallio on yli 15 vuoden ajan työskennellyt Lahden seudun matkailupalveluiden myynnin ja 
markkinoinnin sekä tapahtumapalveluiden tuotteistamisen parissa. Muun muassa hiihdon MM 2001 
ja 2017, Veteraanien yleisurheilun MM, Salpausselän kisat ja Nokian Tyres IRONMAN 70.3 kaltaisten 
tapahtumien hyödyntäminen alueen matkailutulon kasvattamisessa ovat olleet Kallion työpöydällä. 
Tiina Kallio työskentelee Visit Lahden kansainvälisessä tiimissä vastaten urheilu-, koulutus- ja kokous/
kongressimatkailutuotteista.  

Eetu Floor on muusikko, kaupunkiaktiivi ja Sopenkorven Kesannon perustaja. Eetu on tuottanut 
Kesannon kulttuuritapahtumia ja toiminut alueen isänä sen alkumetreistä lähtien sekä kehittäen ja 
laajentaen toimintaa kasvavan työryhmän kanssa. 

Marjo Leppä on tapahtumatuottaja ja muusikko, jonka erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat tapah-
tumien monialaiset tuotantoprosessit ja alueellinen tapahtumaosaamisen kehittäminen. Marjo toimii 
tapahtumatuottajana Lahden ammattikorkeakoulussa vastuualueenaan yhteistyö alueen tapahtuma-
toimijoiden kanssa. Työurallani hän on toiminut tapahtumatuottajana kulttuuri-, konferenssi- ja urhei-
lutapahtumakentällä viimeisimpänä mittavampana projektinaan Lahti2017 MM-kilpailuiden ohjelma-
päällikön tehtävä.

Inkeri Määttä on Lahden kaupungin tapahtumapäällikkö, joka haluaa tehdä byrokratiasta kivaa – tai 
edes helpommin lähestyttävää. 15 vuotta kaikenlaisten tapahtumien parissa on antanut laajat ver-
kostot alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tapahtumien parissa Inkun rooli vaihtuu sujuvasti 
asiantuntijasta tuottajaksi, yhteistyökumppanista mahdollistajaksi, maksajasta ostajaksi. Inkun löytää 
kaupungintalolta, tapahtumista tai niiden väliltä.

Samppa Rinne työskentelee KOKO Lahti Oy:n ohjelmapäällikkönä vastaten Sibeliustalon, Finlan-
dia-klubin, Konserttitalon ja Messukeskuksen ohjelmatoiminnasta. Suomen musiikkitapahtumien ver-
kostossa LiveFIN ry:ssä hän on puheenjohtaja. Lisäksi osittain jo ympäri vuoden hän antaa aikaansa 
Kaupungin äänet -festivaalille toimien sen puuhastelumiehenä.


