
MUSIIKKITAPAHTUMAT 
KIRJASTOSSA
Yhteistyö, kirjastosisällöt ja markkinointi: Case Metso LIVE
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METSON MUSIIKKITAPAHTUMAT 2011-2018

Tapahtumia Kävijöitä



MUSIIKKITAPAHTUMAT NOSTAVAT KÄVIJÄMÄÄRIÄ

Ismo Alanko: Pääkirjaston päivän kävijämäärä oli 28 % suurempi kuin saman kuun 
vertailukelpoisina päivinä*

Pauli Hanhiniemi & Retkue: 14 % suurempi

Mikko Joensuu: 16 % suurempi

Kelavala: 7 % suurempi

*vertailukelpoiset päivät = sama viikonpäivä, poisluettuna arkipyhät





























KIRJASTOMUISTELUT

”Kirjaston musiikkiosasto on liittynyt musiikkihistoriaani hyvin olennaisesti. Sieltä on 
ensikertaa korviini tulvahtanut rock&rollin ääni, sieltä on löytynyt orastavaan 
tarpeeseen Rauno Niemisen Jouhikko-kirja tai suunta ja kuulokuva minkä tahansa ajan 
ja paikan musiikkeihin. Kirjaston kokoelmia on yhä nautinnollista selailla ja kosketella 
vailla päämäärää. Jos lainattu asia ei miellytä, sen voi palauttaa, mutta jos se 
miellyttää voi parhaimmillaan tapahtua mielessä vallankumous.” / Pekko Käppi





”Otimme yhteyttä KesäVirrat soi -tapahtuman 
järjestäjiin, ja olivat kovasti mielissään 
yhteistyöhalukkuudestamme. Heillä on piakkoin
tulossa palaveria asian tiimoilta ja sen jälkeen 
tiedämme paremmin. Oli jo alustava puhe, että 
kirjasto voisi tarjota tiloja mille tahansa
musiikkiesitykselle, haastattelulle tms. Joten 
katsotaan, mitä tästä kehkeytyy.”





















ESIINTYJIEN HANKKIMINEN

-kehitä paljon yhteistyökumppaneita ja suhteita

-luo tapahtumalle maine/brändi, pidä siitä kiinni ja käytä sitä 

hyväksi

-kerro budjetti ja tapahtuman idea selvästi

-käytä kirjaston imagoa hyväksi kun hankit esiintyjiä

-mieti tapahtumien kokonaisuus, niin Metso LIVEt kuin koko 

musiikkiosaston tapahtumat

-sovi selkeästi mitä maksetaan

-tee yhteystyötä tapahtumien vastaavan ja muiden 

musiikkiosastolaisten kanssa



ENNEN TAPAHTUMAA

-merkitse tapahtumat 

kalentereihin ja 

työvuorolistoihin

-varaa musiikkihuoneet ja 

digitointilaite 21M:lle 

tapahtumien ajaksi

-sovi koska on soundcheck

-sovi minne esiintyjä jättää 

autonsa ja montako niitä 

autoja on (pysäköintiluvat)

-pyydä esiintyjältä 

suosituslistat (näitä voi joutua 

karhuamaan monta kertaa)

-tee suosituslistoista lehtisiä 

(Outi)

-juliste tapahtumasta (Eva)

-Facebook- event (kutsu sinne 

niin paljon kavereita kuin 

mahdollista)

-paperijulisteiden jako 

(kahvit, levykaupat, baarit 

yms)

-mainosta tapahtumaa kaikin 

tavoin (facebook, 

tiedotusvälineet, sopivat 

kohderyhmät jne)

-sovi vahtimestarin kanssa, 

mitä kuulutetaan ja milloin

-varmista kamera ja 

videokamera (kuka kuvaa, 

laitteet toimivat)

-kuvaa; kamera, videokamera

-rakenne lava (PA, matot, 

somistus/sisustus lavan taakse 

ja reunoille)

-varmista mitä teknisiä 

varusteita esiintyjä/esiintyjät 

tarvitsee ja hoida ne

-rakenna katsomo (tuolit, 

hyllyt yms)

-mieti kuvakulmat ja esim. 

kuka istuu haastattelun aikana 

milläkin penkillä

-mieti haastattelun runko tai 

joku järki

-auta ruodaamisessa

-vettä esiintyjille (nekka ja 

laseja)

-takahuonetila esiintyjille

-sisusta/somista koko 

musiikkiosasto 

(suositteluaineistoa esille, 

julisteita esille, siirrä hyllyjä 

sivuun)

-katso kävijälaskurin numero

-osaston puhelin pois 

neuvonnasta, jonkun taskuun 

missä voi vastata

-katso kävijämäärän lukema 

kävijämittarista

-valitse sisääntulo kappale



TAPAHTUMAN AIKANA

-isännöi tilaisuus, kaikki asiat pitää aina hoitua

-luo tunnelma

-spiikkaa esiintyjä sisään (kerro kuka olet yms)

-jaa suosittelulistat

-jos yhteistyötilaisuus niin mainosta yhteistyökumppania 

(jaa asiakkaille esitteitä yms)

-seuraa tilannetta koko osastolla (järjestä penkkejä 

vanhuksille, juotavaa pyörtyjille jne)

-säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta yms.

-hoida tietopalvelu ja muut kirjastotoiminnot samalla

-vastaile esiintyjien kysymyksiin kesken keikan (esim. 

kauanko voidaan vielä soittaa yms)

-kuvaa (videokamera, muut kamerat)

-someta (twitter, facebook)



TAPAHTUMAN JÄLKEEN

-anna teostopaperit esiintyjille

-pura lava

-pura katsomo

-pura osaston somistus/sisustukset

-editoi videokuva (Janne)

-jälkimarkkinointi

-laita valokuvia someen

-kiitä esiintyjiä

-markkinoi esiintyjiä vielä myöhemminkin

-katso kävijämäärä mittarista

-merkkaa tilastoihin tapahtuma, kesto ja kävijämäärä




































































