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Happeninki
PIENI OPAS
TAPAHTUMIEN TUOTTAMISEEN

Tapahtuma mahdollistaa aidon kohtaamisen, verkostoitumisen ja tiedon jakamisen. Tai sitten ei. Tapahtuma
voi myös olla aikaa vievä turhauttava rahasieppo, joka loppupelissä ei palvele juuri ketään. Tai sitten
tapahtuma voi olla jotain tältä väliltä. Mihin sinun organisaatiosi on valmis laittamaan aikaa ja rahaa?
OpinOvi projektien aikana (2009–2011) on tuotettu satoja, ellei tuhansia tapahtumia ympäri maata.
Tapahtumien tehtävänä on ollut verkostoituminen, yhteinen TNO eli tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden
tuottaminen, myynti ja markkinointi, virkistyminen ja sitä kautta työkyvyn lisääminen jne.
Tapahtumatuotanto on näkyvä ja tuntuva osa, josta jää osallistujalle vahva mielikuva yrityksen, verkoston
tai projektin tuotteista, palvelusta sekä laadusta. Tapahtumatuotantoa on perinteisesti hoidettu oman toimen
ohella, ilman selkeää suunnitelmaa ja ohjeistusta. Laatu on ollut vaihtelevaa, lopputulos tekijänsä, ei
välttämättä organisaatioiden edustaman linjan näköinen.
Tämä opas on koottu helpottamaan tapahtumatuottajan työtä. Tuottajan työlle on oma koulutettu ammattikuntansa. Oppilaitoksissa ja muissa OpinOvi verkostoissa kuitenkin on harvemmin ammattituottajaa käytettävissä. Koska tapahtumatuotannosta on kirjoitettu monia oppaita ja kirjoja, tämä opas antaa perustietoa ja
vinkkejä tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä vastuukysymyksiin nimenomaan OpinOvi verkostoissa toimiville organisaatioille. Linkkejä ja vinkkejä hyvistä kirjoista ja muusta materiaalista löytyy tämän
oppaan loppuosasta. Jos järjestät tapahtumia, tutustu myös niihin. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään
kautta!
Tiesitkö muuten että tilaisuuden maksullisuus tai maksuttomuus ei poista tapahtumajärjestäjän velvoitteita ja
vastuuta, niitähän meillä lainasäädännössä riittää☺.

1. Mistä näitä tapahtumia
oikeen tulee?
Laadukkaan tapahtumatuotannon taustalla tulee olla selkeä tarve tehdä hyödyllinen tapahtuma. Irrallinen,
ilman jatkotoimenpiteitä tai selkeää integrointisuunnitelmaa tuotetun tapahtuman hyöty antaa harvoin riittävän
tuloksen suhteessa siihen, millaisin taloudellisin, aika- ja henkilöstöresurssein siihen on panostettu.

Kun idea tapahtumasta alkaa muhia, vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään?
• Mikä on se asia tai tulos, jota tapahtuman halutaan edistävän?
• Miten määritellään tapahtuman onnistuminen?
• Mitä jäämme vaille jos tätä ei järjestetä? Jos ette jää mitään vaille, niin unohda koko juttu,
töitä riittää muutenkin!

TOP

FLOP

Tapahtumalle on selkä tarve, siitä innostutaan ja asialle löytyy muutama sitoutunut asian
omistaja, jotka ovat valmiita ottamaan tuottajan vastuun.

Järjestetään tapahtuma kun nyt pitää järjestää jotain, kukaan ei loppukädessä tiedä kenen
vastuulla tapahtuma on tai miksi se lopulta järjestetään. Mutta no hätä, kaikki on sitä mieltä
että ”tää on hyvä juttu”.

2. Ja ei muuta kuin ideoimaan 		
		 ja suunnittelemaan
Tapahtuman luova ideointi ja hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Kokoa asiasta innostunut, riittävän
laaja, muttei liian suuri ydinjoukko ajoissa suunnittelemaan tapahtumaa. Verkostoyhteistyössä on voimaa,
kannattaa miettiä keitä muita tapahtuma saattaisi kiinnostaa, keitä uusia yhteistyökumppaneita kannattaa
ottaa mukaan. Ota ideointiin ne, jotka ovat oikeasti innostuneita ja kiinnostuneita tästä asiasta. Eri
alan osaajia ja erilaisia ihmistyyppejä tarvitaan. Käytä ideointiin ja suunnitteluun eri menetelmiä kuten
miellekarttaa, JOO menetelmää, aivoriiheä jne. Etkö tiedä mitä nämä ovat? Kvg, tarkoitan siis googlaa☺.
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Ota kaikki näkökulmat ja menetelmät rohkeasti mukaan tapahtuman ideointiin, käytä

			

avoimia kysymyksiä kuten: Mitä ajattelette tästä ideasta? Mitä ajatuksia tämä ehdotus

			

herättää teissä? Vähintään jokaisen 45 min istumissession jälkeen pidä jumppa/kahvitauko!

FLOP

			

Vedä suunnittelupalaveri perinteisenä kokouksena, älä jaksa kuunnella tai olla kiinnostunut

			

muiden mielipiteistä. Jäykkyys ja muodollisuus ovat valttia. Kysy aina niin, että muut voivat

			

vastata kyllä tai ei sanalla: Tehdäänkö nyt sitten näin? Onko tämä idea ok teille? Sopiiko

			

tämä kaikille? Paras aika palaverille on tuhdin lounaan jälkeen ja se mielellään kestää yli

			

kolme tuntia ilman taukoja….

3. Minne money menee?
Kun tapahtuma on vielä suunnitteilla, tulee olla selvillä kuka tai ketkä sen rahoittaa. Mikään ei estä projekteja
ja organisaatioita tekemästä tässä yhteistyötä. Kulut tai tuotot voidaan jakaa järjestäjien kesken, mutta
budjetti tulee olla kaikille selvillä ennen tapahtumaa. Se antaa raamit suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi
budjetti tulee luonnollisesti hyväksyttää joka organisaatioissa sillä henkilöllä, jolla on siihen valtuutus. Ennen
tapahtumaa tulee olla selkeästi kirjattu budjetti sekä varasuunnitelma mitä tehdään, jos budjetti näyttää
ylittyvän. Huomioi myös taloudelliselta kannalta se työpanos jota tähän tullaan käyttämään niin suunnittelun,
toteuttamisen kuin jälkiarvioinnin kannalta.
Muista myös, että jokaisen osallistujan paikalle tuleminen on useiden eurojen arvoinen. Jos paikalla on
esimerkiksi 100 henkilöä neljän työtunnin ajan, puhutaan jo kymmenien tuhansien eurojen panoksesta.
Kuinkakohan paljon on kulutettu vero ym. rahoja tehottomiin palavereihin tai tarkoituksettomiin tapahtumiin.
Vai voidaanko rahalla mitata kaikkea, kuten verkostoitumisen arvoa, uusien ideoiden siemeniä, tiedon
jakamista, kohtaamisia?

TOP

Yliarvioi menot ja aliarvioi tulot

FLOP

Aliarvioi menot ja yliarvio tulot

			
			
			

4. Tapahtumia ihan milloin vaan
Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan aikaa. Pääsääntöisesti ulkopuolisille suunnatut
tapahtumat tulisi sitoa jokaisen organisaation markkinoinnin ja viestinnän vuosisuunnitelmaan,
ideaalitilanteessa ne tulisi siis olla tiedossa jo edellisenä vuonna. Tapahtumalle kuitenkin saattaa löytyä
myös ennakoimaton tarve.
Ajoituksessa on hyvä muistaa, että tiiseri eli pieni ennakkomainos kannattaa lähettää jo hyvissä ajoin, vaikka
kolme kuukautta ennen tyyliin: Tulossa xxx, merkkaa päivä jo kalenteriisi, lisätietoa tulossa. Varsinainen
kutsu lähetetään noin kaksi-koime viikkoa ennen tapahtumaa. Muista laittaa vastauslinkki ja pvm johon
mennessä vastauksia odotetaan esim. viikko ennen tapahtumaa, jos se on tarpeen. Näin ehdit vielä muuttaa
tarjoilun määrää tms. Isonkin tapahtuman voi onnistuneesti järjestää muutamassa viikossa, mutta saattaa
olla, että kohderyhmäsi kalenteri on varattu puoleksi vuodeksi eteenpäin.
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Ennakoi tapahtuma ajoissa. Tiedota ja innosta siitä oman organisaatiosi sisällä riittävästi. 		

			

Varaa tilat, puhujat ym. ajoissa. Tee selkeä ajoitussuunnitelma tapahtuman eri osa-alueille

			

suunnittelusta jälkipuintiin saakka. Aikajana on konkreettinen apuväline!

FLOP

			

Ketteryys ja innovatiivisuus ovat valttia. Kun kaikki tiimissä innostui tästä ideasta, niin äkkiä

			

tapahtuma kasaan: ”Ei tää oo hei niin kankeeta”. Nyt ihmetellään vaan kun kukaan ei

			

päässyt tulemaan näin tärkeeseen ja upeeseen tapahtumaan…

5. Viestintä, tapahtuman turma?
Viestintä on tapahtuman suurempia haasteita. Mikäli esiintyjä ei ole megaluokan julkkis, joka vetää salin
täyteen paikassa kun paikassa, varaudu kunnon viestintäsuunnitelmalla ja toiminnalla. Sisällytä siihen niin
sisäiset kuin ulkoiset asiakkaat, kaikki mediat ja tarkka budjetti. Käytä viestinnän apuna ammattilaisia, se
maksaa monesti vähemmän ja on tuottoisampaa kuin omat viritelmät.
Älä luota siihen että tilaisuus vetää noin vain ihmiset paikalle. Kun haluat heitä myös paikalle, aiheen ja kutsun/
mainoksen tulee olla kiinnostava ja ennen kaikkea oikeaa kohderyhmää koskettava. Joku on sanonut, että
ainoa takuuvarma keino saada salit täyteen on mainos, jossa luvataan jakaa ilmaista rahaa paikalle tuleville.
Muistahan myös viestiä ennen tapahtumaa sen tekemiseen osallistuvalle henkilökunnalle, siitä miksi
tapahtuma on järjestetty. Turvapalaveri kannattaa pitää noin tunti ennen h hetkeä ja tässä yhteydessä on
hyvä käydä läpi tapahtuman MITÄ, MIKSI, KENELLE ja MITEN asiat. Näin kaikki ovat selkeästi perillä
tapahtuman tarkoituksesta ja sen luonteesta. Tässä yhteydessä on hyvä luoda myös positiivista ilmapiiriä
ja tsemppiä erilaisin viestinnällisin keinoin. Jos olet buukannut hyvän esiintyjän, ehkä hänellä on muutaman
minuutin ajan sanottavaa myös tapahtuman henkilökunnalle?
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Näe vaivaa, ota henkilökohtaisesti yhteyttä, käytä verkostoa, käytä eri medioita. Käytä 		

			

media- ammattilaista mainoksen toteuttamiseen. Näe vaivaa!

FLOP

			

Luota sähköpostiin ja ihanaan kutsuun, kyllä se tavoittaa kaikki! Ja hei, yksi tonnin 		

			

lehtimainos tuo paikalle taatusti ainakin yhden asiakkaan, ainakin jos muistat mainostaa 		

			

ilmaista kahvitarjoilua…

6. Pykälä- ja lupaviidakko, 			
		 varustaudu liaanilla
Kun päätät järjestää organisaatiosi normaalista toiminnasta poikkeavan tapahtuman superlaillisesti, yllätyt
kaikesta siitä ilmoitusten, lupien, lakien ja maksujen määrästä, mitä pitää hoitaa. Niitähän riittää: poliisille
ilmoitukset tapahtumasta, maankäyttöluvat, meluilmoitus , anniskelulupa, tupakkalaki, elintarvikehygieniaan
liittyvät lait, turvallisuusasiat, järjestyslaki, rakennusturvallisuus, palo- ja pelastustoimet, ensiapu,
järjestyksenvalvonta ja vartiointi, tekijänoikeusluvat ja maksut ym .ym.
Kaikki nämä ovat tärkeitä, ”ethän syö taitelijan (ja varsinkaan tuotantoyhtiön) leipää” on tuttu klisee. Kuinka
monta kertaa olet muistanut maksaa Teostolle tai Gramxille näitä tekijänoikeuskorvauksia? Oletko muistanut
tarkistaa hätäpoistumistiet, tai varmentaa missä on kokoontumispaikka, jos vaikka tulee palohälytys (se ei
todellakaan ole ulko-oven vieressä, paloauton tukkeena).

			

TOP

Käytä alan asiantuntijoita, varmista luvat ja maksut listasta. Ennakoi kaikki mahdolliset riskit.

			

Turvallisuus on kaiken a ja o, siitä ei tingitä!

			

FLOP

Ei tää oo niin tärkeetä, lähes normitoimintaa ja ennenkin on selvitty ilman mitään episodeja.

			

Mä soitan mun levyjä missä haluan!

7. Ihanat erityistarpeet
Tiesitkö että ihmiset ovat elinajastaan keskimäärin 40 % eri tavoin liikkumis- tai toimintarajoitteisia. Tämä
arvio sisältää koko elämänkaaren, alkaen vauvaiästä päättyen vanhuuden mukanaan tuomiin haasteisiin.
Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa Suomen perustuslakia. Laki määrittelee, ettei ketään saa
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21) kieltää syrjinnän olosuhteiden tai käytäntöjen perusteella.
Tapahtumissa tämä tarkoittaa erityisryhmien huomioimista ja toimenpiteitä, niin että heillä on mahdollisuus
osallistua tapahtumaan tasa-arvoisesti. Konkreettisesti se tarkoittaa esteetöntä liikkumista, suvaitsevaa
ilmapiiriä sekä monia, monia pieniä käytännön tekoja ja huomioimista. Usein nämä palvelut hyödyntävät
myös muita osallistujia.
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Huomioi liikuntaesteiset sekä esteetön kulkeminen myös parkkipaikan osalta,

			

erityisruokavaliot, AINA äänentoisto, taustamelu, häikäisevät pinnat, valaistus sekä

			

käytettävissä oleva apuvälinetekniikka. Jotta voit valmistautua, ota selvää odotettavissa

			

olevien asiakkaiden erityistarpeista riittävän ajoissa.

FLOP

			

Todennäköisesti paikalle ei kuitenkaan tule ketään erityistarpeita vaativaa, ja jos tulee niin

			

sovelletaan jotain pikaisesti. On täs muutenkin työtä…

8. Laatua sen olla pitää,
		 vaan mitä se laatu on?
Tapahtuma on hyvä käydä läpi asiakkaan silmin jo ennen tapahtumaa. Kuvittele tulevasi itse tapahtumaan
ja mieti kaikki ajatuksissasi läpi; alkaen mainonnasta, ilmoittautumisesta , sisääntuloon ja sen tunnelmaan,
auton paikoitukseen, tapahtuman sisältöön, kahvitteluun, turvallisuuteen, tilaisuuden jälkimaininkeihin ja
palautteen keräämiseen.
Tässä yhteydessä viimeistään kannattaa miettiä kuinka paljon tekee itse ja missä käyttää ammattilaisia.
Esimerkiksi ison tilan kalustus kannattaa monesti antaa kalustefirmalle, jolla on kokemusta isojen
tapahtumien kalustamisesta, sen logistiikasta, aikataulusta ja turvallisuudesta huolehtimisesta. Mainonta on
toinen erityisala, jossa mainostoimiston osaaminen voi korvata siihen menevän palkkion moninkertaisesti.
Fasilitointi, musiikki, tarjoilut, jne kaikki kannattaa punnita ja miettiä kuinka kauan sinulta tai organisaatioltasi
menisi aikaa ja energiaa näiden hoitamiseen. Laske myös omalle työllesi arvo.
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Laatu koostuu suuresta määrästä pieniä asioita. Vaadi laatua myös muilta tapahtuman

			

tekijöiltä, määrittele selkeästi mikä on tapahtuman laatukäsite. Kaikki asiat ovat tärkeitä ja

			

siitä vastaa loppukädessä tapahtuman tuottaja. Varmista tiimiisi hyvät ja riittävän

			

ammattitaitoiset tekijät! Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa on laatua.

FLOP

			

Laatu on jokaisen oma näkemys, kuka nyt pitää mitäkin tärkeänä.

9. After happening
Saitko kehut? Saitko haukut? Mistä syystä?
Jos tapahtuma onnistui teknisesti hyvin, onnittele itseäsi, olet selvinnyt monesta! Vai kävikö niin että paikat
loppuivat kesken, vessassa oli kilometrin jono, ruoka-allergiset saivat voilevän sijaan riisikakun, ääni ei
kuulunut kun ei ollut äänentoistoa, esiintyjä sairastui eikä mitään varasuunnitelmaa ollut tai parkkisakot
odottivat vieraita autoissa. Jos näin kävi, kirjaa ongelmat, ota opiksesi ja paranna toimintaa tai kenties
ulkoista näitä seuraavassa tapahtumassa.
Saitko haukut sisällöntuottajista eli luennoitsijan sanoista, musiikista, ryhmätöiden aiheista. Onnittele itseäsi!
Olet onnistunut tuottamaan sisältöä joka on koskettanut tai liikuttanut jotain. Tuliko samasta tilaisuudesta
myös kiitosta? Hienoa, olet onnistunut vielä paremmin!
Menikö budjetti ok, olet ammattilainen!
Tapahtuman jälkeen n. viikon kuluttua pidä palautetapaaminen järjestäjien kesken. Käykää tapahtuman
tavoitteet ja tulokset läpi. Jakakaa kokemuksia, näkökulmia, uusia suunnitelmia. Kiitä kaikkia tekijöitä ja
osallistujia sekä sovi miten tästä eteenpäin. Muista hampurilaisteoria: ensin pehmeää ja hyvää palautetta,
sitten tiivistä asiaa ja kehittämiskohteet, lopuksi vielä hyviä pehmeitä asioita.
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Kiitä, kerää palaute, kehitä, innosta, suunnittele jatkoa. Onnittele itseäsi ja muita 			

			

hyvästä työstä! Tapahtuman jälkeen tekijät ovat kaikkensa antaneet ja väsyneitä, muista

			

se välittömässä palautteessa.

			

FLOP

			

Tapahtuma on ohi, onneks, mitäs tässä enää kokoontumaan, evvk. Kissa se kiitoksella

			

elää… Mutta muistithan huomauttaa siitä mikä ei toiminut….

TSEKKAUSLISTAT Sinun apunasi!
Tapahtuman sisällöntuotanto
Miksi tapahtuma järjestetään
Mikä on asia jota tapahtuman halutaan edistävän
Miten määritellään tapahtumaa onnistuminen
Tapahtuman ilme
Kenelle tapahtuma on suunnattu
Miten se toteutetaan
Missä
Milloin

Käy näm
ä läpi
kohta ko
hdalta ku
n
suunnitte
let ja tote
utat
tapahtum
an!

Tapahtuman nimiehdotus
Vastuutuottaja
Työryhmä
Suunnittelupalaverit, pvm
Tapahtuman yhteisyökumppanit sisäiset
Tapahtuman yhteistyökumppanit ulkoiset
Mihin projekteihin tai toimintoihin tapahtuma
liittyy tai se voidaan sitoa
Onko tapahtumalle jatkoa
Tapahtuman aihe
Esiintyjät
Juontaja
Musiikki
Ryhmätyöt ja osallistava toiminta
Yhteistoiminnalliset menetelmät

Viestintäsuunnitelma
Mainossuunnittelu
Sisäinen markkinointi
Ulkoinen markkinointi
Lehti-ilmoitukset
Julisteet
Radio / tv mainonta
Sosiaalinen media
Lehdistötiedotteet

Taulukkomalli auttaa monesti suunnittelussa. Voit tehdä siihen vaikkapa seuraavat ruudut:
Tapahtuma 8.10.11

vastuu hlö

kuka tekee

miten

kustannukset

hoidettu pvm

Julisteet

KJ

Ad-Office

yhteissuunnittelu

123,50

8.8.11

Tekninen tuotanto

Taloudellinen tuotanto

Tila

Tulot

Äänentoisto

Sponsorit

Tietotekniikka

Lipputulot

Valaistus

Muut myyntituotot

Stailaus (kukat roll up jne)

Muut rahoittajat

Pukukoodit
Nimilaput

Menot

Logistiikka, tavaroiden ja ihmisten

Tilat

Parkkiasiat

Kalusteet

Liikenteenohjaus

Äänentoisto

Kestävä kehitys ja kierrätys integroitu

Valaistus

tapahtumaan

Esiintyjät

WC tilat

Mainossuunnittelu ja painatukset

Jätehuolto

Lehti-ilmoitukset

Siivous

Muu mainonta

Esteetön tapahtuma

Henkilöstökulut

Lastenpöytä ja tuolit

Järjestyksenvalvonta

Katuseisojat

Tarjoilut

Muu messutavara

Logistiikka

Tarjoilut

Muut kulut

Henkilökunnan ruokailu
Myytävät tuotteet

Turvallisuus- ja palosuunnitelma, kiinteistölle sekä tapahtumalle
Turvallisuusinfo tapahtuman henkilökunnalle
Ilmoitus tapahtumasta poliisille
http //www.poliisi.fi
Järjestyksenvalvojat ja anniskeluluvat
http //www.intermin.fi
Elintarvikelupa
http //www.palvelu.fi
Hygieniapassit
http //www.evira.fi
Teostolle ilmoitus soitetusta musiikista
http //www.teosto.fi
Gramexille ilmoitus soitetusta musiikista äänitteeltä
https //epalvelu.gramex.fi
Kuvasto ja muut tarvittavat luvat
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Hyvin rakennetut tapahtumat mahdollistavat aidon kohtaamisen,
informaation jakamisen, vuorovaikutuksen sekä kasvojen saamisen
asiakkaiden, sidosryhmien ja tekijöiden välillä.

Tapahtuman suunnittelu ja niiden yhdessä tuottaminen
toimii verkostoitumisen välineenä ja tuottaa siten lisäarvoa siihen
osallistuville tuotantoprosessin myötä.

