TAPAHTUMATUOTANNON JA -VIESTINNÄN OHJEET ROHKEAT TEKIJÄT
-TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE
Rohkeat tekijät -tapahtumat ovat apurahansaajien järjestämiä yleisölle
avoimia tapahtumia, esimerkiksi keskusteluja tai seminaareja,
Lauttasaaren kartanon tiloissa. Samalla tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ voivat tavoittaa erilaisia yleisöjä myös tiede- ja taidekentän
ulkopuolella. Päävastuu tapahtumatuotannosta ja -viestinnästä on
järjestäjillä. Säätiö tarjoaa kuitenkin sparraus- ja tuotantoapua
tutkimustietoa näkyväksi tekevältä Allegra Labilta. Lisätietoja viestintä- ja
tapahtumakoordinaattorilta (silja.pasila@koneensaatio.fi).
Lauttasaaren kartanolla säätiö tarjoaa tapahtumakäyttöön vapaasti
muunneltavan, hyvällä tekniikalla varustellun tilan, jonka
enimmäishenkilömäärä on 80 henkilöä. Tila on esteetön.
Rohkeat tekijät -tekijät tapahtumat valitaan apurahansaajille suunnatun
avoimen haun kautta, joka järjestetään tammikuun 2019 lopussa.
TAPAHTUMATUOTANTO
•
•
•

•

Määritä tapahtumallesi tavoitteet ja kohderyhmät: Mitä haluat
tapahtumalla saavuttaa? Keiden haluaisit osallistuvan?
Miksi juuri tapahtuman järjestäminen palvelee tavoitettasi paremmin
kuin jokin muu teko tai toimenpide kuten webinaari, julkaisu tai
sosiaalisen median kampanja.
Tee projektisuunnitelma, josta käy ilmi budjetti, aikataulu ja työnjako ja
jonka jaat kaikkien tapahtumaa tekevien kesken. Suunnittelussa apuna
voi käyttää maksutonta projektinhallintatyökalua (esim. Google Docs tai
Trello) tai pikaviestintäsovellusta (esim. Slack).
Lauttasaaren kartanolla säätiö tarjoaa käyttöön muunneltavan,
esitystekniikaltaan monipuolisen salin (äänentoisto, langaton
heittomikrofoni, langallinen mikrofoni, esityskone, 55’’ näyttö,
videotykki ja kaksi valkokangasta). Tila voidaan kalustaa
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tapahtumajärjestäjien tarpeiden mukaan. Tilassa ei ole
katsomorakennetta, ja esitysvalaistuksen suosittelemme tilaamaan
alihankintana. Esteettömässä tilassa on tarvittaessa käytettävissä myös
induktiosilmukoita ja tulkkauslaitteisto. Mikäli induktiosilmukoille tai
tulkkausjärjestelmälle on tarvetta, tulee siitä tiedottaa
tapahtumakoordinaattoria kolme viikkoa ennen tapahtumaa.
Lauttasaaren kartano sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa, metroaseman
välittömässä läheisyydessä. Paikalle pääsee helposti myös bussilla.
Esteettömän saattoliikenteen pysäköintipaikka sijaitsee
Kauppaneuvoksentien puolelta pihaan ajettaessa oikealla.
Saattoliikenteen on mahdollista pysähtyä myös pihanpuoleisen
sisäänkäynnin edessä.
Tapahtumaan sisältyy säätiön puolesta kahvitarjoilu (järjestäjän
toiveiden mukaan esim. kahvi ja pieni suolainen). Mikäli halutaan tilata
muuta, vastaa järjestäjä tarjoiluista ja niiden kustannuksista. Catering
on mahdollista tilata esim. säätiön yhteistyökumppani Kahvila
Puhurilta. Lisätietoja viestintä- ja tapahtumakoordinaattorilta
(silja.pasila@koneensaatio.fi).
Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että tapahtumassa noudatetaan
turvallisemman tilan periaatteita. Säätiön tiloissa järjestettävissä
tapahtumissa ei sallita rasismia, seksismiä, ikäsyrjintää, syrjintää
vamman tai terveydentilan perusteella, trans- tai homofobiaa tai muita
syrjinnän muotoja. Tapahtumajärjestäjä puuttuu syrjintään kaikkia
osapuolia kunnioittaen ja kuunnellen.
Tilaa, sen varustelua ja tapahtumien käytännön järjestelyjä koskien voit
olla yhteydessä säätiön toimistoon (koneensaatio@koneensaatio.fi).
Muista mainita viestissäsi tapahtuman päivämäärä ja että kyse on
Rohkeat tekijät -tapahtumasta. Henkilökuntamme auttaa mielellään
löytämään tapahtumaan parhaiten sopivat ratkaisut.

TAPAHTUMAVIESTINTÄ
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Tee projektisuunnitelman osana myös viestintäsuunnitelma, josta käy
ilmi viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, käytettävät viestintäkanavat,
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budjetti, aikataulu ja työnjako ja jonka jaat kaikkien tapahtumasta
viestivien kesken.
Tarkista että tapahtumatiedoissa on kaikki tieto, jonka osallistumista
harkitseva tarvitsee tehdäkseen osallistumispäätöksen (aika, paikka,
tapahtuman ohjelma ja aikataulu, esteettömyystiedot sekä tieto
maksuttomuudesta). Selviääkö jo nimestä, mistä tapahtumassa on kyse?
Lisäämme mielellämme tapahtumatiedot säätiön verkkosivujen
tapahtumakalenteriin ja kerromme Rohkeat tekijät -tapahtumista
säätiön apurahansaajat ja muut taiteen ja tieteen asiantuntijat laajasti
tavoittavassa Kaivolla-uutiskirjeessä sekä säätiön sosiaalisen median
kanavissa. Lähetäthän tapahtumatiedot mielellään noin kuukautta
ennen tapahtumaa säätiön viestintä- ja tapahtumakoordinaattorille
(silja.pasila@koneensaatio.fi).
Tapahtumaviestintä ilmoittautumisineen on tapahtumajärjestäjän
vastuulla. Suositeltava tapahtumaviestinnän maksuton työkalu
ilmoittautumisten hallinnasta palautekyselyihin on esimerkiksi Google
Forms.
Sosiaalisen median kanavat ovat tehokas tapa tavoittaa tapahtuman
potentiaaliset osallistujat, ja niissä osallistujat voivat myös itse tuoda
esiin tapahtumaa. Viestintää sosiaalisessa mediassa tukee tapahtuman
oma aihetunniste: valitse tunniste, jota ei samanaikaisesti käytetä
muissa yhteyksissä, ja mainitse se kaikissa tapahtuman kanavissa ja
tapahtumapaikalla. Myös Facebook-tapahtuma on tehokas tapa lisätä
tapahtuman näkyvyyttä.
Median edustajien henkilökohtainen kontaktoiminen voi olla tiedotteen
lähettämistä tehokkaampi tapa herättää median kiinnostus.
Muista myös menovinkkipalstat ja verkon tapahtumakalenterit kuten
HS.fi/menokone.

Onnistunutta Rohkeat tekijät -tapahtumaa!
Lisätietoa:
Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Silja Pasila,
silja.pasila@koneensaatio.fi, 040 510 8276

