
Kalliosta kajahtaa: 
näin me sen teemme

Tapahtumatuotanto kirjastossa



Janne Palander
erikoiskirjastovirkailija

KALLION KIRJASTO

markkinointi & viestintä, tapahtumat ja näyttelyt

tilat ja osallisuus tiiminvetäjä 

markkinointi ja viestintä tukitiimi

(keskinen alue)



Tilastotaustaa 2018

Tapahtumia 379 kpl,

joista 118 kpl mun houstaamia

• Elokuvia: BabyKino, Kallion Päiväkino, Vinokino

• Kirjallisuutta: julkkareita, kirjailijavierailuita, LukuBileet

• Kokonaisuuksia: Kallio Kukkii & Kipinöi, Lasten Dekkarifestivaali, 

Pride-viikko

• Yhteisöllisiä: #KahvitaukoKalliossa 
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Tapahtuman anatomia

• sopiminen

• aineisto

• grafiikka

• laskeutumissivu  

• markkinoinnin taso?

• vastuuhenkilöt 

• aikataulu

• markkinoinnin aloitus 

4

• mediatiedote

• verkon tapahtumasivut

• aineistonäyttely + flyer

• radiot – shoutbox

• tapahtuma ja liikkuvat osat

• palautekysely

• kiitos (esiintyjät ja tekijät + 

mahdollistajat)



Aineisto

• Tapahtumajärjestäjältä tarvitaan laskeutumissivulle sopiva kuva (vaaka 

680x382), mielellään kertova teksti, kaikki yhteistyökumppanit ja omat 

sometilit -> Helmet.fi (aukikirjoitetut linkit)
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Grafiikka

Kuka tekee?

• Helmet-tapahtumasivu

• Eri somekoot (FB, Insta, Twitter, Stoorit)

• Juliste (…vaiko sitenkin vain info-näyttö)

• Flyer

• Materiaalit verkon jakopalvelimeen -> Dropbox
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Markkinoinnin ”taso”

PERUS  vs EXTRATIEDOTUS

ToDo:
Merkitty: g-kalenteri / viikkolista / päivälista

Helmet

Facebook

Info-näyttö / Juliste

Meilit & tekstarit

Instagram

Twitter

Kävijätilasto merkitty

Palautelappu

Extratiedotus

Houstaus

Roudaus

Tekniikka

•
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Aikataulu

Itse tapahtumapäivä on se pienin osuus tapahtumatuotannosta.

Suunnittelun alku mielellään kolme viikkoa ennen itse tapahtumaa.

Kalliossa koitamme pitää vähintään kahden viikon puskurin, mutta välillä 

mielenkiintoisia tapahtumia tarjotaan alle viikonkin varoitusajalla.

Hyvin tehty viestintä vaatii aikaa, mutta takaa näkyvyyttä eli mahdollisia 

osallistujia. Myös ei-osallistujille viestintä kertoo kirjaston monipuolisista 

tapahtumista, palveluista ja muistuttaa olemassa olosta.
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Mediatiedote

Perinteisen (lehdistö)tiedotteen nykymuoto.

Mediatiedote ei ole vain toimittajille, vaan ihan samalle yleisölle kuin 

vaikka seinällä oleva juliste – se on vain parempi, informatiivisempi ja 

siellä missä ja siihen aikaan kuin toivottu lukija, eli myös verkossa.

TIEDOTE: KirjaKallion lukiolaiset valtaavat Kallion kirjaston 

#KallioTakeOver -päivänä +some koko viikon vallattuna!

Loistolinkki mediatiedotteen käsitteeseen: Meltwater
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https://www.facebook.com/notes/kirjasto-helsinki/tiedote-kirjakallion-lukiolaiset-valtaavat-kallion-kirjaston-kalliotakeover-p%C3%A4iv/2205018439578300/
https://www.meltwater.com/fi/blog/tunnetko-jo-uudenlaisen-mediatiedotteen/


Mediatiedote

Perinteistä tiedotetta ei silti pidä väheksyä!

Kirjaston laaja-alaisen viestinnän on tarkoitus tavoittaa mahdollisimman 

moni asiakas. Siinä printtilehdessä julkaistava juttu on yhä yksi 

tehokkaimmista. 

Hesari tietty kiva, mutta tavoittaako juuri se oman alueen asiakkaat?
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Seuraavaksi
Tiedotteen läpimenon tarkastus ja verkon tapahtumasivut.

Kun omat tapahtumasivut (helmet, FB, google) pystyssä, levitetään 

tietoa eri paikkoihin, somessa lähinnä FB:n ryhmät, lastentapahtumissa 

tarhat, koulut ja mahdollisuuksien mukaan Wilma.

Kirjasto kun ollaan, niin aineistonäyttely pystyyn! Väliin flyerit.

Videoidaanko tapahtuma? Entä LIVE? 
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LIVE

(tavoitetut 10932, sitoutumiset 555)

:

12



Radiot
Edellisenä tai tapahtumapäivänä
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TAPAHTUMA

• Esiintyjään oltu yhteydessä eilen tai nyt aamusta.

• Tapahtumatilaan viestiä tulevasta (lehdenlukijat & mielensäpahoittajat).

• Tekniikkatsekkaus(!!!) Myös live-testi.

• Vesikannu ja lasit.

• Sitten voidaankin aloittaa…
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TAPAHTUMA
Tapahtuman aikana siitä voi kertoa kuvin, videoin, stooreissa.

Mobiilia viestintää on hyvä täydentää läppärillä: postausten tägäykset ja jaot

Tapahtumien näkyvyys merkittävä:
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TAPAHTUMAN JÄLKEEN

• Palautekysely (mistä löysi tiedon tapahtumasta?)

• Kiitos esiintyjille – jos unohtuu kiireessä, meilitse myöhemmin

• Kiitos tapahtuman tekijöille ja myös mahdollistajille
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ONNISTUMISET TAI SIT EI

• DildoBingo:  mediahuomio

• MiestenViikko
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https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kallion_kirjasto/Tapahtumat/HelsinkiPaiva_DildoBingo_Kallion_kirjast(135502
https://www.google.fi/search?source=hp&ei=MYOcXKjSIOWlmwXnp6jQBA&q=dildobingo+kallion+kirjasto&oq=dildobingo+&gs_l=psy-ab.1.0.0.1331.3933..5253...0.0..0.266.1180.8j2j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i10.-RguQ2_0ZC0
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kallion_kirjasto/Tapahtumat/Testosteronia_tunteella_Kallion_kirjasto(111978)


Kiitos!

http://bit.ly/JanneMeSottaa

https://drive.google.com/drive/folders/0B_7L7dzqxAySfldRTUxrS096VHB2eUFLc1AxQ3E4MXpZU0JvRmRRZUpzeEd2MVc3TWRTcjA

