
Tapahtumajärjestäjän 

ideapäivä 28.3. Kerava



Päivän teemoja

- Kirjasto tapahtumatilana

- Onnistuneen tapahtuman elementit

- Tuotannon kaari

- Erilaiset kohderyhmät kirjastoissa 

- Pitkän aikavälin tapahtumasuunnittelu (vuosikello), mahdollisen ulkopuolisen 
rahoituksen pitkäjänteisempi suunnittelu 

-- Teemalliset tapahtumat 

- Tiedottaminen ja markkinointi osana tapahtuman järjestämistä 

- Kirjaston oman tapahtumatuotannon arviointiin liittyvät asiat: miten toimintaa 
kehitetään, miten määritellään painopistealueita, miten arvioidaan niiden 
vaikuttavuutta ja miten osoitetaan se myös päättäjille 

- Tulevaisuuden ennakointi

- Muuta? 
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Tapahtumien merkityksestä

Tapahtumat, festivaalit ja vuodenaikajuhlat ovat olleet osa ihmisyhteisöjen elämää niin 
kauan, kuin historiassa ylipäänsä pystytään inhimillistä käyttäytymistä  tutkimaan. 
Niiden merkitys ei tunnu modernissa tai jälkimodernissa maailmassakaan lainkaan 
vähentyneen. 

Isoimmissa kaupungeissa erikseen nimetty tapahtumakoordinaattori/ 
tapahtumatoimistot

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/730303-tampere-talo-toi-kaupunkiin-lahes-47-
miljoonan-euron-tulot

Jyväskylän Kesä, 1956 - vanhin kaupunkifestivaali

Pori Jazz, 1966 - vanhin jazzfestivaali

Kaustinen Folk Music Festival, 1968 - vanhin kansanmusiikkifestivaali

Ruisrock, Turku, 1970 - vanhin rockfestivaali
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Tapahtumien merkityksestä

 Päinvastoin, sosiaalisten medioiden mahdollistamat uudenlaiset 

yhteydenpitokeinot ja yhteisöjen muodostumistavat ovat vain luoneet 

uudenlaisia tapahtumatyyppejä

 https://www.kallionkulttuuriverkosto.fi/kalliokukkii/

 https://valiaikainenhiedanranta.fi/

 https://www.kosmosfestival.fi/
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Kirjasto tapahtumatilana

 Tapahtumallisuus ja kohtaamiset ovat tulevaisuuden kirjaston käyttövoimaa

 ”Syntyy aivan uudenlainen kaupunkitila, kun yhdistetään kirjaston vahva 

brändi ja suomalaisten aktiivisuus. Kävijä voi mielensä mukaan nauttia 

kirjastossa sen rauhasta tai valita sen tapahtumallisen, aktiivisen 

ominaisuuden.” ( Leisti 2008 )

28.3.2019Jussi Kareinen



Kirjasto tapahtumatilana
 Toiminnallisuus ja muunneltavuus 

 Esiintyjät (esim. pukuhuone), tekninen henkilökunta ja tekniikan säilytys- ja 

huoltotila

 Tapahtumallisuus huomioitu jo kirjastojen strategioissa

 Yleisten kirjastojen strategiassa 2009-2015 todettiin:

Tällaisen yleisen kirjaston haluamme vuonna 2015:

- Kirjasto - ihmisten ja ideoiden kohtaamispaikka

- Kirjasto inspiroi

- Kirjasto yllättää

- Kirjasto voimaannuttaa

 2016-2020: 

https://www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta?language_content_entity=fi
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Kirjasto tapahtumatilana
 Kirjaston aineisto keskustelee jatkuvasti tapahtumaohjelman kanssa ja 

vaikutteet kulkevat molempiin suuntiin syventäen näkökulmaa
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Kirjasto tapahtumatilana
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Kirjasto tapahtumatilana

 Käyttäjillä on erilaisia tarpeita: oleskelu, viihtyminen, työnteko, 

ryhmätyöskentely, kokoukset, ja hiljaisuus. 

 Mutta miten kirjastot taipuvat tapahtumatuotantoon?

Keskustelua pienryhmissä 3-5 min
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Kirjojen intiimi kohtaaminen edellyttää 

hiljaisuutta?
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Intiimi ja seurallinen / yleisöystävällinen ja 

houkutteleva / helppous ja oppiminen, kas’ 

siinäpä vasta pulma!

 https://www.youtube.com/watch?v=bVnj_q1voxU

 https://www.youtube.com/watch?v=t3FYiiMALPk
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Kirjastoihin tarvitaan kaikenlaista 

osaamista?

 http://kirjastolehti.fi/artikkelit/kirjastoihin-tarvitaan-kaikenlaista-osaamista/

 Lyhyt porinatuokio (10 min.)  3-4 hengen ryhmissä em. artikkelin pohjalta
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TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET

1. Tapahtumaidean synty ja kehittäminen 

2. Päätös tapahtuman toteuttamisesta 

3. Projektiryhmän kokoaminen ja työskentelytavoista ja palaverikäytännöistä 

sopiminen 

4.Tapahtuman sisällön ja imagon tarkka suunnittelu, riskien arviointi 

5. Aikataulutus 

6. Talousarvion laatiminen 

7. Rahoituksen järjestäminen 

8. Hankinnat (tarjouspyynnöt) 

9. Artistien ja muun ohjelman varaaminen 

10. Luvat, sopimukset 
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TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET

11. Oheispalveluista sopiminen 

12. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

13.Tiedotussuunnitelman teko ja toteutus 

14. Tapahtumatilojen ja rakennelmien rakentaminen 

15. Henkilöstön kouluttaminen 

16. Kenraaliharjoitus 

17. Tapahtuman toteuttaminen 

18. Tilojen ja rakennelmien purku, siivous yms. 

19. Laskujen maksaminen jne. 

20. Palautteen kerääminen, kehitysideat 

21. Jälkihuolto, henkilöstön palkitseminen 
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TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET

22. Yhteistyökumppanien ja sponsorien muistaminen 

23. Dokumentointi (tehdään koko prosessin ajan…) 

24. Tapahtumaorganisaation purkaminen tai uuden tapahtuman suunnittelun 

aloitus 

Netistä löytyy erinomaisia oppaita tapahtumanjärjestämiseen, esim:

https://visittampere.fi/ammattilaiset/tapahtumajarjestajille/tapahtumajarjestaj

an-opas/

https://www.ouka.fi/oulu/ajankohtaista/tapahtumajarjestajan-opas
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TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 

”Jos tapahtuma on järjestämisen arvoinen, on se aina 
vähintäänkin hyvän järjestämisen arvoinen.” 

Case: Nuukuuren viikko Laihialla 17.-19.8.2012

Humalainen, Pirjo

https://www.theseus.fi/handle/10024/52510

Kaikki suunnittelu lähtee liikkeelle LIIKEIDEASTA: 

Mitä? 

Kenelle? 

Miten? 
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TAPAHTUMAN LIIKEIDEA 

Mitä? 

Mitä tapahtumaan osallistuville ollaan tarjoamassa? 

Mikä on tapahtuman järjestämisen tarkoitus? 

Mikä on tapahtuman imago? 

Mitkä ovat tapahtuman vahvuudet? 

Mitkä ovat tapahtumaan osallistuvien tarpeet? 

Mitkä ovat tapahtuman vahvuudet verrattuna muihin tapahtumiin?
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TAPAHTUMAN LIIKEIDEA 

Kenelle? 

Ketkä kuuluvat tapahtuman kohderyhmään? 

Keitä houkutellaan osallistumaan? 

Keitä erityisesti toivottaisiin saapuvaksi? 
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TAPAHTUMAN LIIKEIDEA 

Miten? 

Millä henkisillä, fyysisillä ja taloudellisilla resursseilla tapahtuma toteutetaan? 

Kuka tekee mitäkin? 

Miten tapahtuma tarjotaan yleisölle? 

Mitä ulkopuolisia resursseja tarvitaan toteuttamiseen? 

Mitkä ulkopuoliset resurssit olisivat toivottavia? 

28.3.2019Jussi Kareinen



TAPAHTUMAN LIIKEIDEA 

Resurssit liikeidean toteuttamiseksi 

 Fyysiset (työntekijät, tapahtumapaikka, tekniikka, oheispalvelut jne.) 

 Taloudelliset (rahoitus: tuet, apurahat, oma rahoitus, yhteistyökumppanit) 

 Henkiset (millaisia taitoja/tietoja järjestäjiltä vaaditaan, pitääkö jotakin 

osaamista ostaa?) 
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HARJOITUS 1 

Ideoi tapahtuma kirjastoon. Pohdi hetki ideaa yksin. Vastaa kysymyksiin:

 Mitä? Kenelle? Miten? 

 Aikaa 5 minuuttia 

 Käykää ryhmissä (4-5 hlöä) ideat läpi, ja valitkaa yksi yhteinen tapahtuma. 

Kommentoikaa toistenne ideoita ja jatkojalostakaa niitä.

 Aikaa 10 minuuttia / tapahtuma 

 Mielellään sellainen mistä olet aina haaveillut muttet ole toteuttanut
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TAPAHTUMA ELÄMYKSENÄ
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TAPAHTUMA ELÄMYKSENÄ

 Yleisöt ovat esitysten ja niiden tekijöiden tapaan moninaisia; on ihmisiä 

jotka ovat ensisijaisesti kiinnostuneita elämyksellisyydestä sekä niitä jotka 

paikalle on tuonut taide. Näitä eri lähtökohtia ja osallistumisen tai 

katsomisen konventioita tekijöiden tulee ottaa huomioon.

 Elämyksellisyyden korostuminen näkyy erityisesti areena-konserteissa

 https://www.youtube.com/watch?v=xjFq7FQnmIw

 ”Kun maailma ei riitä”

 Toimialakäsitteenä väliin ongelmallinen

 Experience economy (elämys- tai merkitystalous)

 Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet
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VIIHDE / VIIHTYMINEN

Viihdyttävät ja viihteelliset elementit tapahtumassasi. Tapahtuman tarjonta ja 

sen kokeminen, ohjelman seuraaminen, ihmisten nautintohalukkuus, 

aktiivinen/passiivinen osallistuminen.

28.3.2019
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VIIHDE / VIIHTYMINEN

1. Miten tapahtuman asiasisällön esittämisen tapoja voidaan kehittää 
houkuttelevampaan ja  mielenkiintoisempaan muotoon?  

2. Millainen tapahtumapaikka voisi parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea 
tapahtumassa viihtymistä? 

3. Millainen tapahtumahenkilöstö ja henkilöstön toimintatapa voisi parhaiten tukea 
viihtymisen tunnetta tapahtumassa? 

4. Millaiset tekniset ratkaisut ja sovellukset voisivat tukea viihteellisyyden syntymistä 
tapahtumasi asiakkaalle? 

5. Millaiset somisteet/lavasteet tukisivat parhaiten tapahtumasi asiakkaan 
viihtyvyyttä? 
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ELÄMYKSELLINEN OPPIMINEN
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ELÄMYKSELLINEN OPPIMINEN 

(edutainment, uusi ilmiöpohjainen ops)

Tapahtuman sisällön taustoittaminen, tarinat, opetus. Mitä haluat asiakkaasi 

oppivan, kokevan? 

Asiakkaan mahdollisuus osallistua ja olla itse osa tapahtumaa, aktiivinen 

osallistuminen. 

Kirjasto on tähän erinomainen ympäristö?
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ELÄMYKSELLINEN OPPIMINEN
1. Miten voisit edistää oppimiskokemusten syntyä tapahtumassasi? 

2. Millä eri tavoin tapahtumaan osallistuvat tahot voisivat saada tapahtuman 
ydinsisältöön liittyvää tietoa käyttöönsä? 

3. Millainen tapahtumatila voisi tukea parhaimmalla mahdollisella tavalla 
asiakkaan oppimiskokemuksia? 

4. Millä tavoin tapahtumasi henkilöstö voisi parhaimmalla mahdollisella tavalla 
tukea oppimiskokemusten syntyä asiakkaille?

5. Millä tavoin tapahtumasi tekniset ratkaisut ja sovellukset voisivat edesauttaa 
parhaimmalla mahdollisella tavalla asiakkaasi oppimiskokemusta?
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ESTEETTISYYS

Aisteihin (myös tunteisiin ja älyyn!) liittyvää, miten tapahtuma on puettu 

houkuttelevaan ja viehättävään muotoon. 

Moniaistillisuus tapahtumaskenen uusia trendejä

Näkyykö kirjastojen tapahtumissa?

https://www.helmet.fi/fi-

FI/Kirjastot_ja_palvelut/Entressen_kirjasto/Tapahtumat/Moniaistinen_satutunti_H

iekkalinnan_haav(163253)

Tapahtuman kokeminen ja seuraaminen, ihmisten nautintohalukkuus, 

passiivinen osallistuminen.
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ESTEETTISYYS

1. Miten voisit somistaa, lavastaa, sisustaa tapahtumatilaasi niin että se tukisi ja 

vahvistaisi parhaiten asiakkaan esteettistä tapahtumaelämystä?

2. Miten tapahtumaorganisaation henkilöstö voisi edistää ja tukea 

toiminnallaan, pukeutumisellaan ja käyttäytymisellään asiakkaan kokemaa 

esteettistä tapahtumaelämystä?

3. Millä tavoin voisit hyödyntää erilaisia tekniset ratkaisuja ja sovelluksia 

synnyttämään ja tukemaan asiakkaan kokemaa esteettistä 

tapahtumaelämystä?
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ARJEN YLÄPUOLELLE NOUSEMINEN

Yllättävät, ei-arkiset / harvoin nähdyt ratkaisut, tavanomaisesta poikkeavat 

asiat.  Tapahtuma-asiakas osana tapahtumaa ja sen tuottamaa elämystä, 

aktiivinen osallistuminen.

 https://www.youtube.com/watch?v=1ryC7-OExF0
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ARJEN YLÄPUOLELLE NOUSEMINEN

1. Millaiset yllätykselliset elementit tapahtumasi sisällä voisivat edistää ja 

vahvistaa ”arjen yläpuolelle” nousemisen tunnetta, vahvistaen 

kokonaiselämystä?

2. Millä tavoin tapahtumasi henkilöstö voisi omalla toiminnallaan parhaiten 

tukea ja vahvistaa asiakkaan ”arjen yläpuolelle” nousemisen tunnetta? 

3. Millaiset tapahtumaasi liittyvät tai liitettävät tekniset ratkaisut ja sovellukset 

voisivat tukea ja vahvista ”arjen yläpuolelle” nousemisesta? 

4. Millaiset somisteet/lavasteet tukisivat tapahtumaasi parhaimmalla 

mahdollisella tavalla synnyttäen asiakkaalle kokemuksen arjen yläpuolelle 

nousemiseksi?
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HARJOITUS 2

 Kiertäkää fläppitauluille esitetyt tapahtumaideat ja miettikää kuinka 
lisäisitte kunkin tapahtuman elämyksellisyyttä? Kirjoittakaa ideanne post it –
lappuihin ( kukin kirjaa väh. 3 kehittämisideaa ) aikaa 15 min.

 VIIHDE / VIIHTYMINEN

 ELÄMYKSELLINEN OPPIMINEN

 ESTEETTISYYS

 ARJEN YLÄPUOLELLE NOUSEMINEN

 Asiakas

 Henkilöstö

 Tekniikka

 Tilaratkaisut

 Somistus
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KAHVIS?
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SISÄLTÖTUOTANTO

=tapahtuman ydinohjelman, tarjonnan ja palveluiden suunnittelu ja 
tuottaminen →

Tapahtumakonsepti -> vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin
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Tapahtumakonsepti

 Konseptin määrittely on myös tapahtuman suunnittelun perusta. Tähän 

kohdistuu kaikki myöhempi tapahtuman suunnittelu. Hyvä konsepti on 

yhtenäinen tapahtuman tarkoituksen kanssa, tarpeeksi laaja palvelemaan 

kaikkia sidosryhmiä ja toteutettavissa resurssien määrän huomioon ottaen.

 ”Tunne ja ajatus kohdallaan”
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SISÄLTÖTUOTANTO

 Asiakaslähtöisyys päivän sana

 Palvelumuotoilun tulo osaksi tapahtumien suunnittelua

 Palvelumuotoilu korostaa tunnetta ja asiakaskokemusta –
asiakaskokemuksesta 2/3 on tunnetta. On edullisempaa rakentaa 

emotionaalista lisäarvoa (tunne) kuin funktionaalista lisäarvoa 

(toiminnallisuus, tekninen ominaisuus tms.).

 (Design thinking )

 → Konseptointi
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SISÄLTÖTUOTANTO

 Case: Metso Live

 ” Ennen tapahtumaa ja sen jälkeen on huolehdittava muutamista 

käytännön järjestelyistä, joita olemme harjoitelleet tekemällä. Tuolien 

järjestäminen, videokuvaus, valokuvaus, esiintyjien isännöinti ja lukuisia 

pikkujuttuja on otettava huomioon. Työajallisesti kyse on ainoastaan 

pienestä ekstrasta, jota uusi kirjastoammatillisuus edellyttää. Myös 

henkilökunnan välitön asenne artisteja kohtaan ja esiintyjien rakkaus 

kirjastoa kohtaan on ollut ratkaisevaa onnistuneiden kokemusten kannalta”

 (Tuomas Pelttari)

 http://musiikkikuuluukaikille.musiikkikirjastot.fi/2014/09/30/metso-live-yhden-

kirjastokonseptin-tarina/
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CASE: Metso Live
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Case: Metso Live
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Case Metso Live
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Case Metso Live
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TEKNINEN TUOTANTO

Toiminnot, joiden avulla tapahtuman sisällöt välitetään asiakkaiden 

koettavaksi 

= Tapahtuman organisointi, tehtävien jako, tilat/tapahtuma-alue, logistiikka, 

tekniset ratkaisut
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KAUPALLINEN TUOTANTO

Tavoitteena kehittää luodusta tapahtumakonseptista taloudellisesti 

kannattava palvelutuote 

= Tapahtumaviestintä, markkinointi, yritysyhteistyö, talouden hallinta ja 

kannattavuuden seuraaminen 

https://www.sm-viikko.fi/
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MISTÄ RAHAT?

 Rahoituksen hankkiminen on luovaa toimintaa parhaimmillaan 
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RAHOITUSTAPOJA
 Oheispalvelut ja –tuotteet (ruoka, juoma, ilmoitusmyynti) 

 Julkinen rahoitus (kaupunki, valtio, EU-hankkeet ->avustukset, hanke- ja 
projektirahoitus) 

 Yritysyhteistyö (promootio-oikeuksien myynti, markkinapaikkojen myynti, 
vaihtokauppa, sisällön myyminen yrityksille) 

 Vapaaehtoistyö 

 Kumppanuudet (KIRJASTOIDEN VÄLILLE ENEMMÄN HANKINTAYHTEISTYÖTÄ!)

 Media: ilmoitustilaa, juttuja

 Pääsyliput, osallistumismaksut 

 Alihankkijat: tekniikkaa, kalusteita, tarvikkeita 

 Kumppani löytyy kilpailuttamalla ja neuvottelemalla (ostojen ja hankintojen 
keskittäminen, volyymin kasvattaminen, saatavuus, pitkäaikaiset 
sopimukset)

 Joukkorahoitus?
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MISTÄ TULEE KULUJA?
Palkat 

Tilavuokrat 

Tekniikka ja laitteisto 

Kalusteet ja somistus 

Tarjoilut, catering 

Ohjelma ja esiintyjät 

Markkinointi ja viestintä tähän kuva tapahtumasta

Majoitukset 

Kuljetukset 

Luvat 

Turvallisuus ja ensiapu 

Järjestyksenvalvonta 

Sähköt 

Siivous ja jätehuolto 

Muut menot 
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RAHOITUS

Raamibudjetti 

Tulot 

+ Pääsylipputulot €

+ Oheistulot €

+ Oma rahoitus €

+ Yhteistyökumppanit, sponsorit, tuet €

Yhteensä = € 

2
8

.3
.2

0
1

9
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RAHOITUS

Menot

- Palkat

- Rakenteet 

- Tapahtumapaikan vuokra

- Markkinointi

- Esiintyjät 

- Luvat 

- Muut kulut
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YRITYSYHTEISTYÖN KUMPPANUUKSIEN 

TAVOITTEET

 rahoitusta tapahtumalle 

 etukäteisrahoitusta tapahtumalle 

 näkyvyyttä tapahtumalle 

 kontaktit jatkoyhteistyö 

CASE: Kirjasto Kuplii 21.3.2019

Case: MARS 2019 ja Seinäjoen kirjasto (http://www.marsfestivaali.fi/ )

29.3.2019Jussi Kareinen

http://www.marsfestivaali.fi/


YRITYSYHTEISTYÖ/KUMPPANUUDET

 millainen sponsori/kumppani sopii tapahtumallesi? 

 onko mahdollisia tahoja jotka nimellään nostavat myös tapahtuman 

imagoa? 

 voiko sponsori huonontaa tapahtuman imagoa tai vaikeuttaa 

lipunmyyntiä? 
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MITEN KUMPPANI LÖYDETÄÄN?

Millaisia tavoitteita sponsorilla on? 

Miten tapahtuma tukee sponsorin omaa markkinointia? 

Missä mahdollinen sponsori on ollut aikaisemmin mukana? 

Mitä tarpeita sponsorilla on? - pakettien rakentaminen 
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MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN

Viestintää ja markkinointia ei voi erottaa toisistaan

 Yritysviestintä ja sisäinen viestintä vaikuttavat markkinointiviestintään

 Tapahtumalla tulee olla selkeä ydinviesti ja pääviestit jotka 

johdonmukaisesti tukevat tapahtuman arvoja, liiketoiminnallisia ja 

strategisia arvoja
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PÄÄVIESTIT

 Kertovat kiteytetysti toiminnasta, sen tavoitteesta, sisällöistä, tai hyödyistä 

tukien pitkäjänteistä tavoitteiden saavuttamista

 Toimivat imagon ja brändin tukena
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MITÄ? TAPAHTUMAN PÄÄVIESTI?
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YDIN- JA PÄÄVIESTIT TUOVAT RYHTIÄ

 Ydinviesti sisältää asiakaslupauksen tai arvolupauksen, sisältää usein 

sloganin ja visuaalisen ilmeen

 Pääviestit tiivistävät viestinnän sisältöjä, jotta mielikuva sidosryhmissä 

vahvistuisi (turhat rönsyt karsitaan pois ja kiteytetään)

 Auttavat viestien jäsentelemisessä (presentaatiot, tiedotteet, mainokset)

 Tukevat tavoitemielikuvaa/tavoiteprofiilia

 Painotuksia tulee muuttaa kohderyhmien ja tilanteen mukaisesti!!!

 Esimerkkejä pääviesteistä:

 –Olemme mutkaton kumppani 

http://www.pohjolanliikenne.fi/fi/index/yritys.html

 –Suomalainen voittaa aina   https://www.veikkaus.fi/fi/sinaVoitatAina
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Tyypillisiä pääviestiaihioita

 Asiantuntija

 Luotettava

 Yhteisöllinen

 Ekologinen

 Kumppani

 Tehokas

 Joustava

 Edelläkävijä/kehittäjä

 Palvelu

 Kansainvälinen, globaali

 Menestyvä

 Hyvä hinta-laatu -suhde

 Innovatiivinen

 Asiakastarpeiden täyttäjä, asiakaskeskeinen
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Mikä on totta?

Millä erottuu?

Mikä on sidosryhmien 

kannalta relevanttia?

RYTMI-TESTI. Onko pääviestisi:

R=relevantti

Y=ymmärrettävä

T=tunteisiin vetoava

M=mieleen jäävä

I=innostava



Facebook markkinointiviestinnässä 1

Facebook antaa mahdollisuuden: 

1. Rakentaa Facebook‐sivu palvelemaan potentiaalisista asiakkaista 

koostuvaa yhteisöä, heimoa

2. Rakentaa yhteisö ajamalla liikenne Facebook‐mainoksilla

3. Tuottaa yhteisölle lisäarvoa

4. Myydä tuotteita/palveluita yhteisölle

5. Tehdä sama eri kielialueilla ja tavoittaa käytännössä koko maailman 

potentiaalinen asiakaskunta
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Facebook markkinointiviestinnässä 2

Yhteisön muodostuminen on ERITTÄIN merkityksellistä!

 Yhteisö tuottaa sisältöä sinun puolestasi

 Yhteisö nostaa sinut auktoriteetin asemaan (mikä edistää myyntiä)

 Yhteisö suosittelee sinua muille

 Yhteisö luottaa sinun sanaasi ja tekee päätöksiä sen mukaisesti

 Yhteisö tuo liikennettä sivustollesi

 Vaalikampanjoinnissa sen huomaa
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Facebook markkinointiviestinnässä 3

Kohtaa omaa yhteisöä:

 Mainos

 Laskeutumissivu (antaa syyn ”tykätä”)

 https://www.facebook.com/Provinssirock

 tapahtumasivu
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MARKKINOINTISUUNNITELMAN TEKEMISTÄ 

HELPOTTAA ..jos ensin pohditaan:

 Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa

 Ketkä ovat markkinoinnin keskeinen kohderyhmä

 Mihin markkinoinnissa halutaan erityisesti panostaa?

 Kuinka paljon markkinointiin voidaan sijoittaa resursseja?
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Markkinoinnin ja viestinnän 

pääkysymykset:

 Kenelle?

- Keitä ovat tapahtuman tärkeimmät kohderyhmät?

 Mitä?

- Mikä on tuotteesi ja palvelusi? Mikä on viestisi?

 Missä kanavissa? (lehti, radio, some, sissi, printti)

 Milloin? (aikataulu, kamppikset, tiedotus, markkinointi)

 Millä vaikutuksilla?

- Millaisia vaikutuksia tulisi syntyä (mielikuvalliset, toimintaan vaikuttavat, 
rahoittajalle argumentointi)?

-
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MARKKINOINTIVIESTINNÄN 

HUONEENTAULU

MITÄ KENELLE MILLOIN KUKA

Ennakkotiedote 

Esite/mainos 

Internet -kotisivu 

Juliste 

Lehti-ilmoitus 

Facebook 

Tiedote 

Tiedotustilaisuus
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Tiedottamisen pääperiaatteet

 Tiedottamisen tarve kasvaa yleisön koon kasvaessa.

 Tiedon on kuljettava kaikkiin suuntiin.

 Tiedotuksen on tapahduttava oikeaan aikaan.

 Sanoman on oltava tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä.

 Epämiellyttävistäkin asioista on tiedotettava

 Sanoman perillemeno on tarkistettava.

 Saatua palautetta kannattaa käyttää hyväksi.

Parempi liikaa ja liian usein kuin liian vähän ja liian harvoin.
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Mediatiedottamisessa huomioitavaa

 Tiedotteen lähetysaika voi olla ratkaiseva sen läpimenon kannalta -> paras 
lähetysaika aamupäivä, huonoin perjantai-iltapäivä

 Verkkolehdissä tiedotteen lähettämisajalla ei ole väliä, koska verkkolehteä 
päivitetään koko ajan.

 Verkkolehtien uutiskynnys matalampi kuin painettujen lehtien.

 Usein painettuun versioon halutaan asiasta jokin uusi näkökulma.

 Toimittajat kiinnittävät paljon huomiota siihen, mikä taho tai kuka tiedotteen 
lähettää.

 Tiedote osattava kohdistaa oikeaan toimitukseen.

 Organisaation yleisellä maineella on jonkin verran merkitystä siihen, meneekö 
tiedote läpi, olennaisempaa kuitenkin on organisaation MAINE TIEDOTTAJANA.
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Tiedottamisen välineet ja kanavat

Kanavat

 Sähköposti

 www-sivut

 Kaikki media (lehdet, radio, televisio, sosiaalinen media)

Välineet

 Tiedotteet, uutiskirjeet

 Ohjeet

 Muistiot, pöytäkirjat

 Tuotantosuunnitelmat
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Hyvä tiedote

 Lyhyt  (max1 A4) ja selkeä

 Otsikon merkitys ÄÄRIMMÄISEN SUURI -> tiedotteen asia jo sähköpostin 

otsikkokenttään 

 Otsikosta pitää näkyä jo, onko kyseessä esim. kutsu tai tapahtuma sekä, 

missä ja milloin tiedotettava asia tapahtuu

 Ensimmäisessä tekstikappaleessa tarkennetaan otsikon tietoja ja 

täydennetään kaikki siitä puuttuva, olennainen tieto

 Lopuissa tekstikappaleissa voi kirjoittaa yksityiskohdista ja taustoista.

29.3.2019Jussi Kareinen



Hyvä tiedote

 Tiedote ei saa olla liian markkinoiva -> toimittaja saattaa hylätä sen 

 Huoliteltu kieliasu, vältettävä superlatiiveja ja liikaa hehkutusta

 Lisätietojen antaja välttämätön

 Tiedote  mieluummin sähköpostikentässä kuin liitteessä (vaihtoehtoisesti 

molemmissa)
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Tiedotteen kaava

 Mitä/Kuka

 Missä 

 Milloin

 Miksi



 Otsikko

 Ingressi

Leipäteksti
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Hyvä tiedote

 Pari viimeistä kappaletta sisällöltään sellaiseksi, että ei haittaa, vaikka ne 

tippuisivat jutusta pois.

 Uutista ei saa piilottaa tiedotteen loppuun

 Opettele kirjoittamaan väliotsikoita.

 Kirjoita tiedote valmiiksi uutisen muotoon, esim. käytä suoria lainauksia.

 Tekstinkäsittelyn tehokeinot selkeyttävät ja korostavat tärkeitä asioita.

 Loppuun merkitään tiedotteen kirjoittaja ja se, mistä saa lisätietoja (puhelin, 

sposti, organisaation osoite ja linkit nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan)

29.3.2019Jussi Kareinen



TUOTANTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Tapahtuma: Mistä on kyse, tapahtuman tavoite? Tapahtuman kohdeyleisö(t)? 

Paikka: Missä tapahtuma pidetään ja millainen paikka on kyseessä? 

Järjestäjä: Järjestävä taho, oltava selvillä esimerkiksi mahdollisia lupia ja 
sopimuksia varten 

Budjetti: Miten tapahtuma rahoitetaan?

Yhteistyötahot

Ohjelma: Tapahtuman varsinainen sisältö 

Viestintä ja markkinointi: Miten tapahtuma viedään kohdeyleisön ja muiden 

tietoisuuteen. 
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TUOTANTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

 Hankittavat luvat: Erityisesti ulkoilmatapahtumien järjestämiseen tarvitaan 

eri lupia. 

 Tekniikka, rakenteet ja jätehuolto: Kaikki se materiaalinen, mitä tapahtuman 

järjestäminen edellyttää, kuten äänilaitteet, lavat, astiat, tuolit, pöydät, 

katokset, jäteastiat, opasteet jne. Sisätapahtumissa usein helpompaa. 

 Turvallisuus ja ensiapu: Mitä isompi tapahtuma, sen isommat riskit. 

Vähintään järjestyksenvalvojia ja ensiaputaitoinen on oltava paikalla. 

Erillisten turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatiminen voi tulla kyseeseen 

isommissa tapahtumissa. 

 Työvoima: Kuka tämän kaiken lopulta tekee? 
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Tapahtuman tuotantosuunnitelman 
esimerkkirunko

Johdanto

-tapahtumaidea (onko uusi tapahtuma vai vakiintunut, toteuttajat, 

toimeksiantaja lyhyesti

2. Toimeksiantajan (jos sellainen on) esittely

3. Tavoitteet, arvot, kohderyhmä(t
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Tapahtuman tuotantosuunnitelman 
esimerkkirunko
4. Ohjelmasisältöjen kuvaus

5. Rahoitus ja budjetti

-budjetti liitteeksi

-tässä kuvataan se, kuinka tapahtuma rahoitetaan (yhteistyökumppanit, 
pääsymaksut, avustukset jne.)

6. Markkinointi ja tiedottaminen

-tiedottamisessa muistettava myös sisäisen tiedottamisen kuvaus

-markkinointisuunnitelma liitteeksi

7. Tapahtuman swot-analyysi

-tässä kuvataan tapahtuman järjestämiseen liittyvät vahvuudet, heikkoudet, 
uhat ja mahdollisuudet
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Tapahtuman tuotantosuunnitelman 
esimerkkirunko

liitteet:

-budjetti

-markkinointi- ja tiedotussuunnitelma

-mahdollisesti tuotannon aikataulu

Tapahtuman luonteesta riippuen suunnitelmassa voi olla vielä muutakin tietoa, 

esimerkiksi tapahtumissa tarvittavista luvista ja vakuutuksista

Tee alalukuja tarvittaessa (esim. 5.1, 5.2, 5.3….)
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TEEMALLISUUS

 Kaikki aktiviteetit kietoutuvat jollain tapaa valitun teeman ympärille

 Teemallisuus näkyy myös visuaalisessa ilmeessä

 Teema voi nousta toimintaympäristöstä, ajankohdasta, trendeistä, halusta 

synnyttää uusi traditio, tapahtuman tavoitteista ( esim yhteisöllisyys )

 Narratiivisuus teeman tukena

 Teemaa kannattaa miettiä vuosikelloa laatiessa ( esim. venäläisen 

kirjallisuuden kevät )
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Karnevalismi

 Karnevaalin lähtökohtana on nurin päin käännetty maailma: virallinen 

kulttuuri ja karnevalisoitu kulttuuri asettuvat silloin vastakkain. Karnevaaliin 

olennaisesti kuuluva nauraminen kyseenalaistaa vallitsevat käsitykset. 

Karnevaalin aikana yhteisön normaalit rajat rikotaan ja pyhä muuttuu 

maalliseksi. Lopputuloksena on rituaalinomainen puhdistautuminen. 

Kirjallisuudessa karnevalismilla tarkoitetaan hieman vastaavaa: auktoriteetit

kyseenalaistavaa ja vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoavaa kirjallisuutta. 

Karnevalistisia piirteitä löytyy parodisessa ja burleskissa kirjallisuudessa. Myös 

pakinat, satiirit ja komediat ovat esimerkkejä nykyajan karnevalismista: 

naurun avulla asetelmat käännetään ylösalaisin. Keskiajan Commedia 

dell'arte -näytelmissä valtakulttuuri pyrittiin niin ikään kyseenalaistamaan
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteis%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rituaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjallisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Auktoriteetti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Parodia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Burleski
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pakina
http://fi.wikipedia.org/wiki/Satiiri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Komedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte


Teemalliset tapahtumat

 Esim. kirjailijavierailut

 Valintakriteereinä mm: kiinnostavuus, ajankohtaisuus, paikallisuus ja 

saatavuus.

 Teemaa voi miettiä yhdessä valitun kohderyhmän kanssa ( Nuoret: scifi, 

fantasia )

 Elävä kirjasto – konsepti
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Kirjaston tapahtumat yhteistyössä 

muiden tapahtumien kanssa

 yhteistyö kustantajien ja yhdistysten kanssa = 

kustannussäästö

 Vastavuoroisuuden periaate = myös kirjasto voi antaa 

markkinointi- tai tila-apua yhteistyökumppanille ( Didar –

hankkeen kirjailijahaastattelu Tampereen Metsossa )

 Virastojen välinen yhteistyö perusteltua säästösyiden lisäksi 

myös sisällöllisellä yhteistyöllä ( Lokaviikot yhteistyössä 

Nuorisoasiainkeskuksen ja kulttuurikeskuksen kanssa )
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Erilaiset kohderyhmät kirjastoissa

 Perinteisesti kirjastoissa on haluttu tarjota kaikille asiakasryhmille kaikkea, 

joten tiettyjen asiakassegmenttien esiin nostaminen ja huomioiminen ovat 

jääneet vähemmälle

 Erilaiset tarpeet

 Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

 Osallistava suunnittelu kohderyhmän kanssa

 Palautteen kerääminen -> laadun varmistus
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Asiakassegmentit ja 

kirjastoaineistoryhmät
.

t



Laadukkaan lastentapahtuman tekijät:

 Hyvä ja monipuolinen ohjelma

 Turvallinen tapahtumaympäristö

 Suotuisa sää

 Siisteys,

 Ruokailumahdollisuudet.  

 Osaava ohjaaja on innostava. Hyvä henkilökunta on avuliasta ja 

lapsiystävällistä

 Lapsille on hyvä tarjota mahdollisuus myös pieniin lepotaukoihin

 Lastentapahtuman teemoja voi hyödyntää monella tapaa ( esim ruoka )  

29.3.2019Jussi Kareinen



LAPSET

 Monipuolisuus

 Interaktiivisuus

 Osallistaminen

 Päiväkodit ja perhepäivähoitajat arkena

 Perheet iltaisin ja viikonloppuisin

 Lapsi tapahtuman asiakkaana – Palvelutuotemallinnus lastentapahtumasta

(Poikkimäki 2013):

”Lapsille ei useinkaan riitä pelkkä esiintyjien kuuntelu vaan heille on suotavaa tarjota 
mahdollisuus energian purkuun myös muun tekemisen muodossa. Lapsiperheiden 
osallistaminen toimintaan tukee myös heidän tavoitteitaan ja luo arvoa yhteiselle 
tekemiselle”

. 
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Nuoret

 Haastava ryhmä jonka kirjaston käyttö on viime vuosina vähentynyt

 Tilojen suunnittelussa huomioitava myös nuoret 

http://yle.fi/uutiset/kurkista_seinajoen_uuteen_kirjastoon/6078826

 Nuoret kirjaston käyttäjinä:

 Koululaisvierailut:  Kosketus kirjastoon riippuvainen 

yksittäisen opettajan aktiivisuudesta 

 Vapaa –ajalla:  Häirikkö vai varteenotettava asiakas? 
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Vanhukset ( parempi termi olisi seniorit 

/ikäihmiset )

 Yhä kasvava ryhmä

 Kohderyhmä jolla on aikaa

 Myös heitä voi osallistaa

 Iso ryhmä kolmannen sektorin aktiivitoimijoissa

 Seniorikirjasto projekti Kempeleessä 

https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kempeleen-seniorikirjasto

 Kohderyhmälle omat menovinkkipalstat

 Huomioita esteettömyys!!
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Maahanmuuttajat

Kohderyhmää tutkittu Verkko haltuun .hankkeessa 
http://www.verkkohaltuun.fi/vinkkeja_ja_valineita/maahanmuuttajat_kirjastoasia
kkaana )  :

Käyttävät kirjastojen palveluja yksipuolisesti

Kieliongelmat

Tapahtumat voivat olla mahdollisuus ( suullinen kielitaito usein parempi kuin 
kirjallinen )

Kirjasto voi toimia erinomaisena kotoutumisen välineenä

https://www.tampere.fi/tampereen-
kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/01/30012019_5.html

- Erityisesti kolmannen sektorin toimijoita kannattaa kannustaa yhteistyöhön 
tapahtumatuottamisessa
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Erityisryhmät

 Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kuitenkin paljon muutakin kuin 

fyysisten olosuhteiden mahdollistama osallistuminen. Tapahtuman hyvään 

saavutettavuuteen kuuluvat esimerkiksi etukäteen saatava tieto 

tapahtumasta, selkeät opasteet ja aluekartat, tilaa selkeyttävä ja riittävä 

valaistus sekä oheispalveluiden kuten ravintolapalveluiden, pukeutumis- ja 

peseytymistilojen esteettömyys.

 https://www.entersenior.fi/yhdistys/esteettomyys/
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Vuosikello pähkinänkuoressa

 Visuaalinen esitys yhdistyksen toimintavuoden aikana tapahtuvista 

asioista

 Tapahtumat voidaan nähdä kokonaisuutena

 Tapahtumia voidaan seurata ja tarkentaa

 Toimii to do – listana ja voit arvioida, milloin on kiire ja pysytkö aikataulussa
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Vuosikello

 Vuosikello on työkalu ajanhallintaan ja toimintaympäristön 
hahmottamiseen: mitä tehdään ja mitä tapahtuu milloinkin. Sillä voi 
suunnitella toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Vuosikello voidaan 
esittää sanallisesti ja/tai graafisesti, ja sitä pitää ylläpitää ja päivittää 
jatkuvasti. Vuosikellon sisältö ja tarkasteltavien ajanjaksojen tarkkuus tulee 
määrittää yritykselle, verkostolle tai kohteelle ominaisimmalla tavalla, yhtä 
oikeaa tapaa ei ole. 

 Vuosikellon avulla voidaan luoda kokonaiskuva yhden vuoden tai 
pitemmän aikajakson tapahtumista ja niiden aikataulutuksesta, mikä tukee 
tuotekehittäjien yhteisten päämäärien saavuttamista. Se antaa ideoita ja 
apua, missä tilassa, ajassa ja paikassa yritys toimii, miten tuotekehitys 
kytkeytyy muuhun toimintaan ja miten se suhteutuu toimintaympäristön 
”liikkeisiin”. 
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Vuosikellon etuja

 Yhdistyksen / yhteisön vuosi yhdellä silmäyksellä

 Hyvin tehtynä erittäin ymmärrettävä

 Erinomainen perehdytyksen väline!

 Varsin mainio aikataulutuksen ja ennakoinnin väline

 Pakottaa ajattelemaan toimintavuotta pidemmällä jänteellä
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Vuosikellosta sanottua

”Auttaa arvioimaan, mitä on mahdollista tehdä. Näkee deadlinet ja voi 

lopettaa haahuilun”

( viestinnän ammattilainen )

”Kaiken toiveajattelun konkretisoiminen tavoitteiksi.”

(koulutuspolitiikan ammattilainen)

”Näyttää nätiltä seinällä!”

(arkkitehti , kulttuurin ammattilainen)

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/hyvinvoinnin-vuosikello/fi

http://www.finnbeing.fi/tyoepajat-ja-aineistot/toiminnan-vuosikello

https://vuosikello.com/
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Vuosikello
Miten? 

Tekijät: Suositus on, että suunnitteluun osallistetaan eri toimijoita yrityksestä, jotta 
saadaan mahdollisimman laajasti yrityksessä oleva tieto-taito (myös hiljainen tieto) 
käyttöön yhteiseksi hyväksi. 

Kesto ja ajoitus: Vuosikelloa on tärkeätä päivittää ja ylläpitää jatkuvasti, kun uutta 
tietoa muun muassa toimenpiteiden ajoituksista saadaan. Vuosikellon sisällön 
suunnittelu ja päivitys voidaan ajoittaa esimerkiksi kalenterivuoden, tilikauden, 
vuodenaikojen vaihtelun ja matkailusesonkien mukaan. 

Järjestelyt ja toteutus: Valittujen aikajänteiden sisään syötetään 
toimenpidekokonaisuuksia ja yksittäisiä tehtäviä. Tämä edistää läpinäkyvyyttä eri 
osapuolten kesken, auttaa ennakoimaan ja tarkastelemaan toimintaympäristöä 
kokonaisuutena.

Muuta: Vuosikellon sisällön suunnittelun apuna voidaan käyttää esim. Learning cafe 
-työkalua
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RYHMÄTEHTÄVÄ

 3 hengen ryhmissä suunnitelkaa kirjaston tapahtumavuosikello

 Miettikää myös mahdollisia teemoja ja kohderyhmiä

 Aikaa 15 min

 Fläppitaululle 

 Tässä esimerkki vuosikelloja
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Toiminnan arvioinnin menetelmiä

Benchmarking

- voi olla sisäistä, eli oman organisaation eri yksiköiden vertailua yhteisten 

tunnuslukujen pohjalta.

- voi olla joko riippumatonta, jolloin käytetään tunnuslukuja, jotka eivät 

välttämättä ole oman organisaation keräämiä, tai sitten yhteistoiminnallista, 

jolloin eri yksiköt avoimesti vertailevat tuloksiaan ja toimintatapojaan. 

Ulkoinen, yhteistoiminnallinen benchmarking kokoaa saman alan 

organisaatioita suorittamaan keskinäisen vertailun. Riippumaton ulkoinen 

benchmarking voidaan suorittaa oman alan organisaation yleisiä (esim. 

internetistä löytyviä tietoja) tunnuslukuja vertailemalla omiin vastaaviin lukuihin
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Toiminnan arvioinnista

Karjalainen (2002, 8-9) listaa erilaisia luokitteluja, millaista benchmarking-

arviointi voi olla:

 suoritteita vertaavaa: tutkitaan oman toiminnan tasoa vertaamalla sitä 

yleisiin standardeihin tai benchmarkkeihin

 parhaita käytänteitä omaksuvaa: identifioidaan toisten laadukkaita 
toimintatapoja ja sovelletaan niitä omaan organisaatioon tai 

toimintayksikköön

 yhteistyöhakuista: pyritään pidempikestoiseen yhteistyöhön kumppanin 

kanssa

 seikkailevaa ja kokemuksellista: ystävyysvierailuja ja  tutustumiskäyntejä 

ilman tiukkaa tavoitetta
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Mitä sitten pitäisi arvioida?

 1. Tuote

 2. Organisaation toiminta

 3. Talous

 4. Markkinointi ja tiedottaminen

 5. Tekniset järjestelyt

 6. Verkostot
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Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi
1. Tuote

 Tapahtuma perustuu vahvaan taiteelliseen panokseen, perinteeseen, 

tuotteeseen, osaamiseen tai paikallishistoriaan.

 Tarjottava sisältö on riittävissä määrin omaperäistä

 Tarjottava sisältö on laadukasta

 Tapahtuma erottuu muista vastaavanlaisista tapahtumista

 Sisällöt hahmottuvat selkeästi ja muodostavat vaihtuvia teemoja

 Sisällöt tarjoavat yllätyksellistä elämyksellisyyttä

 Tapahtumalla on selkeä kohderyhmä, jolle tapahtumaa tehdään

 Tapahtuman ajankohta on kohderyhmälle sopiva

 Tapahtumassa syntyy hyvää henkeä ja yhteenkuuluvuutta
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Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi

2. Organisaation toiminta

 Tapahtumalla on toimiva ja asialleen omistautunut organisaatio

 Tapahtumajärjestäjät uskovat asiaansa ja ovat motivoituneita

 Tapahtumajärjestäjät omaavat riittävät kyvyt ja taidot toimia tehokkaasti ja 

tuloksellisesti

 Tapahtumalla on riittävästi työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä

 Organisaatiolla on ajantasainen strategia ja visio tulevaisuudesta, sekä 

yksityiskohtainen toimintasuunnitelma.
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Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi

3. Talous

 Tapahtuman taloudenpito on kestävällä pohjalla

 Talouden suunnittelu pohjautuu realismiin, ei vääränlaiseen optimismiin

 Tapahtuman strategia ja taloussuunnitelma perustuu riskianalyysiin

 Rahoitus koostuu useasta lähteestä 

29.3.2019Jussi Kareinen



Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi

4. Markkinointi ja tiedottaminen

 Sisäinen tiedottaminen on uskottavaa ja ytimekästä

 Ulkoinen tiedottaminen on uskottavaa ja ytimekästä

 Tiedottaminen avaa kertomusrakenteita ja jättää tilaa mielikuvitukselle

 Järjestäjien suhteet mediaan ovat toimivat

 Markkinointi tavoittaa tapahtuman kohderyhmän edustajat

 Tapahtuman mainonta on tuloksellista

 Myynti on tuloksellista 

 Markkinointi on suunnitelmallista ja pohjautuu asiakkaista kerättyyn

 tietoon
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Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi

5. Tekniset järjestelyt

 Tapahtumajärjestelyt ovat laadukkaita

 Alueen turvajärjestelyt ovat riittäviä

 Alueella liikkuminen ja suunnistaminen on helppoa
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Tuotannon eri osa-alueiden laadun 

arviointi

6. Verkostot

 Järjestävä organisaatio on verkottunut paikallisten toimijoiden kanssa

 Yhteydet alueen julkiseen sektoriin ja yrityksiin ovat toimivia

 Järjestäjillä on yhteyksiä alueen ulkopuolisiin verkostoihin ja  

kattojärjestöihin
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Hyvän tapahtuman tunnusmerkit

Kokonaisuus kunnossa

Kokonaisuudessa kehitettävää

Kokonaisuus vaatii välitöntä

kehittämistä
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Tapahtuman swot-analyysi

VAHVUUDET HEIKKOUDET

UHKAT MAHDOLLISUUDET
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Toiminnan kehittäminen
TUOTE

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut

ORGANISAATION TOIMINTA

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut

TALOUS

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut

VERKOSTOT

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut

TEKNISET JÄRJESTELYT

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut

MARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN

Määritellään sisältöön liittyvät:

Kehittämistarpeet

Toimenpiteet

Vastuut

aikataulut



Malleja arviointiin ja palautteen 

keräämiseen

 Muutama linkki:

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi/mallit/

https://fi.surveymonkey.com/mp/event-planning-surveys/
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Toiminnan kehittäminen

 Jotta kirjastot miellettäisiin aktiivisiksi kohtaamispaikoiksi myös toiminnan 

tasolla tulee tapahtua muutosta:

 Tila pitää saada houkuttelevammaksi, palveluita markkinoida ja 

henkilökunnan palveluasennetta koulia. 

 Toimintaa pitää linjata sekä eri asiakasryhmät huomioiden että 

asiakaslähtöisesti. 

 Kirjaston pitää ottaa aktiivisempi rooli alueella ja verkostoitua muiden 

alueen toimijoiden kanssa. 

 Asiakkaat ja asukkaat pitää ottaa suunnitteluun mukaan ja heidän 

mielipiteitään mm. ohjelmatoiminnasta on kuultava

 Asiakkaiden aktivointia ja viestien sekä signaalien aktiivisempaa ja 

systemaattisempaa keräämistä tarvitaan.
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Toiminnan kehittäminen

 Liian paljon tehdään asioita päällekkäin, limittäin ja lomittain?

 Tuottamalla keskitetysti ja tuotteistamalla saadaan todennäköisesti 

parannettua tapahtumien ja näyttelyiden tasoa. Niille saadaan myös 

paremmin julkisuutta niille sekä vältetään päällekkäistä työtä !!

 Palautteen kerääminen käyttäjiltä tärkeää

 Erilliset purkupalaverit joissa kirjataan kehittämiskohteet, aineistoa 

hyödynnetään tulevien tapahtumien suunnittelussa
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Tietoa löytyy..

 https://www.kirjastot.fi/tapahtumapankki

 https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtumajarjestajan

_opas_1.8.2018.pdf
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Kirjastotapahtumien tulevaisuus

 Tilastotietoon perustuvan ennakoinnin lisäksi nykyaikaisessa 

tulevaisuudentutkimuksessa käytetään menetelminä esimerkiksi 

skenaarioiden laatimista sekä megatrendien, heikkojen signaalien ja niin 

sanottujen ”villien korttien” analysointia. Näitä sopisi 

tapahtumaorganisaatioissakin pohtia.

 Tulevaisuuden tapahtumissa osallistujat ovat kenties yhä enemmän sisällön 

luojia

 Uudenlainen, vuorovaikutteisempi yhteistyö sekä oman kohdeyleisön, että 

muiden toimijoiden kanssa lisääntyy
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Kirjastotapahtumien tulevaisuus
 Immersiivisyys = katsoja ”upotetaan” osaksi esitystä

 Immersiiviset teokset vaativat usein myös enemmän niin kutsuttua 

esituotantoa. Jo pelkästään oikean tilan löytäminen ja saaminen 

esityskäyttöön vaatii paljon työtä

 Sekoitetaan usein paikkasidonnaisiin tai osallistaviin esityksiin
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Kirjastotapahtumien tulevaisuus

 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39103/978-952-465-122-

8.pdf?sequence=1

29.3.2019Jussi Kareinen

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39103/978-952-465-122-8.pdf?sequence=1


Kirjastotapahtumien tulevaisuus

 Valitkaa ryhmissä trendikorteista 3-5 korttia ja pohtikaa kunkin trendikortin 

kohdalla mitä se tarkoittaa kirjastojen ja erityisesti kirjastotapahtumien 

näkökulmasta. Voitte käyttää pohdinnan apuna mm. mind map-

tekniikkaa. ( 15 min.)

Valitkaa lopuksi yksi ( tai voi toki olla 2-3 kortin yhdistelmä ) kortti ja esitelkää 
tulevaisuustyöskentelynne lopuksi muille.
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