
 
MITTA ON TÄYSI! – MÅTTET ÄR RÅGAT! KULTUR- OCH EVENEMANGSBRANSCHENS UNIKA 
DEMONSTRATION 3.6.2021 KL. 12–14 

Kultur- och evenemangsbranschen demonstrerar framför Riksdagen under devisen Måttet är rågat! – den 
3.6.2021 kl. 12-14. Under demonstrationen överlåts den kreativa sektorns krav i ett gemensamt uttalande åt 
riksdagsgrupperna. Evenemanget genomförs med  stil och koronasäkerhet.  

Coronapandemin lamslog totalt kultur- och evenemangsbranschen 15 månader sedan och de 120 000 
människor som branschen sysselsätter blev helt utan arbete och inkomst. Branschen har under sin utdragna 
nöd fått mycket empati, men samhällets stöd har inte varit tillräckligt och inte heller nått alla dem som jobbar 
inom den mångfaldiga sektorn. Nu ser Kultur- och evenemangsbranschen situation ut att bli ännu sämre i 
och med nedskärningar i kulturens finansiering.  

Kultur har även i regeringsprogrammet ansetts som en växande bransch, som år 2019 stod för 3,3% av vår 
bruttonationalprodukt och mängden arbetsplatser har ökat med en femtedel under ett årtionde. Coronan 
har totalt utplånat det och branschen kämpar för sin överlevnad. Företag och anställda som lever på publik, 
har inte behandlats jämlikt med andra branscher gällande coronarestriktionerna och deras upphävande.  

En gemensamma oro för framtiden har på ett exceptionellt sätt fört samman kultur- och 
evenemangsbranschens företag, föreningar, grupper och andra aktörer från små till stora till en enig front. 
Under den unika och koronatrygga demonstrationen överlåts kreativa sektorns krav åt riksdagen i form av 
Måttet är rågat!-uttalandet, som 171 av branschens samfund och aktörer undertecknat.  

Uttalandet överlåts av skådespelaren Sella Sella, koreografen Sonya Lindfors, musikern Karri Paleface 
Miettinen, författaren Laura Lindstedt, filmregissören Selma Vilhunen, musikern Mikko Kosonen, 
bildkonstnären Emma Helle och verksamhetsledaren Laura Serkosalo. Skådespelaren och sångaren Reeta 
Vestman läser uttalandet på engelska och teaterregissören Erik Söderblom på svenska. Evenemanget pågår 
ungefär en timme och avslutas med Seela Sellas tal.   

Uttalandets krav är i sammanfattning följande: 

• Det ska omedelbart bli tillåtet att organisera evenemang med säkerhetsanvisningar 
• Koronastöd riktade till frilansare ska betalas ut omedelbart; evenemangsbranschen behöver ett 

startbidrag efter det långa avbrottet 
• Från nedskärningar till investeringar: minst en procent av statsbudgeten investeras i kultur 
• Anställningsförhållandets definition uppdateras och frilansarnas skyddsnät förstärks 

Ledamöter från riksdagsgrupperna kommer och mottar uttalandet.    

Efter demonstrationen ordnas det en paneldiskussion på biografen Cinema Orion kl. 14-16 om de teman som 
lyfts upp i uttalandet. Paneldiskussionen sänds live. I diskussionen om kreativa sektorns framtid och kulturens 
finansiering i relation till nyttan som branschen medför deltar riksdagsledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto 
(Gröna) samt Paula Risikko (Saml.) och som kulturbranschens representanter Olavi Uusivirta och Paula 
Tuovinen. Filmregissören Heikki Kujanpää fungerar som moderator för diskussionen och man kan följa med 
på Mitta on täysi! Youtube stream https://www.youtube.com/channel/UCUL_6PQZWUCmgjChnu4n2-A 
 
På sociala medierna kan man delta i demonstrationen med hashtagsen #MittaOnTäysi #200000ääntä 
#NytAlkaaTapahtua #OikeaTyö och #OikeusKulttuuriin.  

https://www.youtube.com/channel/UCUL_6PQZWUCmgjChnu4n2-A
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Bilagor: 

Kultur- och evenemangsbranschens uttalande och lista över undertecknade (publiceringsfri 3.6.2021 kl. 
12:00)  
Evenemangsschema 

 

Intervjuförfrågningar: 
Innan evenemangsdagen Sari Siikasalmi: sari.siikasalmi@kreab.com / 050 352 1072 
Under evenemangsdagen på platsen 3.6.2021 Elina Syrjä: 050 523 1972 
 
Tilläggsinformation om uttalandet: 
Laura Serkosalo, verksamhetsledare, Nuoren Voiman Liitto: laura.serkosalo@nvl.fi / 044 207 4650 
Karola Baran, verksamhetsledare, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto: karola.baran@teme.fi / 040 014 
2050 
Mikko Kosonen, musiker: mikkokosonen@hotmail.com 
 
Tilläggsinformation om demonstrationen: 
Miira Sippola, teaterregissör: miira.sippola@gmail.com / 040 701 8624 
Aki Hauru, musiker: aki.hauru@me.com / 040 096 6689 
 
Tilläggsinformation om paneldiskussionen på Cinema Orion:  
Heikki Kujanpää, filmregissör: kujisheikki@gmail.com / 050 359 9961  
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