ALKUSANAT
Hypistelet käsissäsi tapahtumatuottajan taskuopasta —
apuvälinettä nuorille tapahtumatuottajille.
Tapahtuma lähtee yleensä liikkeelle ideasta — viisaiden päiden yhteentörmäyksestä tai terävästä havainnosta. Useimmat ideat eivät jalostu ensiajatusta pidemmälle,
vaan tuhoutuvat jo imeväisiässä ravinnon puutteeseen.
Aina löytyy joku käytännön este tai inhorealistinen kaveri, joka ampuu hyvään lentoon päässeen ajatuksen alas.
Näin ei ole pakko olla.
Hyvä idea saa ravintonsa aluksi unelmista ja haaveista, siis
tavoitetilasta. Pidemmälle kehittyessään pelkkä haaveilu ei enää kanna. Tarvitaan suunnitelma, jonka toteuttamiseksi täytyy ponnistella. Vähitellen unelman ympärille
alkaa kertyä monenlaista sälää, jonka hallitseminen vaatii
dokumentointia, yhteydenpitoa, asiointia ja koordinointia.
Tämän oppaan tarkoitus on tukea ja helpottaa idean tekemistä todeksi. Opas ei ole tyhjentävä eepos tapahtuman
järjestämisestä, vaan se asettaa peruskoordinaatit ja tarjoaa muistilistan, jonka avulla tärkeimmät asiat tulevat
huomioiduksi. Toisaalta kaikkia tässä oppaassa mainittuja asioita ei tarvitse huomioida joka tapahtuman kohdalla.
Nimensä mukaisesti opas kulkee kätevästi mukana taskussa.
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TAPAHTUMAN
ESISUUNNITTELU
Tapahtuman esisuunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia,
miksi tapahtuma järjestetään. Kun päämäärä on selvillä, voidaan miettiä hyvälle idealle parasta toteutustapaa.

VISIO
»»Teemallisesti yhdenmukainen ohjelma vai
jokaiselle jotain?
»»alustava ohjelmisto, käsikirjoitus tms.

HYÖDYLLISIÄ KYSYMYKSIÄ
Mitä tapahtuu?

Missä?

Milloin?

PAIKKA JA AIKA
»»Mitä paikkakunnalla tapahtuu samaan aikaan?
Onko päällekkäisyyksiä?
»»Valintaan vaikuttaa paikan saavutettavuus.
Löytääkö kohderyhmä paikalle?
»»vuodenaika ja sääolosuhteet

TUOTANNOLLISET
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kenelle?

Miksi?

»»Löytyykö luontevia yhteistyötahoja, joiden avulla
tapahtuman järjestämisen kuluja ja vastuita
saadaan jaettua?
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ORGANISOINTI
JA TYÖNJAKO
Ennen varsinaisen työn aloittamista on hyvä jäsentää tapahtumajärjestämiseen liittyvät työtehtävät. Ne voidaan
karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen: sisältö, tuotanto,
viestintä. Sisältö ja tuotanto limittyvät usein toisiinsa, ja
viestintä kulkee mukana koko tapahtumaprosessin ajan.

SISÄLTÖ


Paikka ja aika



Esiintyjien hankinta



Esiintyjien/esitysten järjestys
tapahtuman ohjelmassa

TUOTANTO
Suunnittelu
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Budjetointi (ks. sivu 18)
Projektin aikataulutus (ks. sivut 16-17)

Tapahtuman rahoitus
Tapahtumista syntyy menoja, jotka täytyy rahoittaa tavalla tai toisella. Tyypillinen rahoituslähde on tapahtumasta saatavat lipputulot. Tapahtuman kävijämäärää
kannattaa arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Kun arvioitu kävijämäärä kerrotaan erikseen mietittävällä lipun hinnalla, saadaan budjetin tulopuolelle yksi osaalue: arvioidut lipputulot.
Muita rahoituslähteitä ovat erilaiset avustukset, joita
myöntävät esimerkiksi alueelliset taidetoimikunnat,
järjestöt ja säätiöt.

 ISÄTIETOA OULUN ALUEEN AVUSTUKSISTA:
L
www.rummuttaja.fi/kulttuuriavustukset

Muita rahoituslähteitä voivat olla esimerkiksi yritysten kanssa tehtävät yhteistyöt, oheistuote-, ruoka- ja
juomamyynti jne.
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Tuotannon valmistelu


Tilan varaaminen






Esiintymislava ja lavasteet



»»Onko tapahtumapaikalla lava, vai
täytyykö se rakentaa/hankkia?
»»Kuka rakentaa/toimittaa?



Tilasuunnittelu ja somistus



Ääni- ja valotekniikka
»»Onko tapahtumapaikalla valmiina, vai
tarvitaanko ulkopuolinen tekniikka?



WC-tilat — riittävä määrä
Oheispalvelut yleisölle — omat
tai ulkopuolisten tarjoamat
»»kahvio
»»myyntikojut
»»infopiste
»»narikka



Lipunmyynti
»»ennakkomyynti
»»tapahtuma-ajan lipunmyynti

Backstage ja taukotilat
»»esiintyjille oma rauhallinen tila
»»esiintyjien tarjoilut — riderit
»»työntekijöiden tarjoilut


Turvallisuus
»»pelastussuunnitelma
(ulkoilmatapahtumat)
»»poistumistiet
»»sammutuskalusto
»»järjestyksenvalvonta
»»ensiapu
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JÄRJESTYSMIEHIÄ TAPAHTUMIIN
VOI KYSYÄ ESIMERKIKSI:
Urheiluseurat, turvallisuusalan oppilaitokset,
Oulun alueen järjestyksenvalvojat ry
www.oajv.fi/
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Tuotannon valmistelu



Vastuuvakuutus — muihin kuin talkoolaisiin
kohdistuvia henkilö- ja esinevahinkoja varten



Sopimukset, luvat ja vakuutukset

Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen
dokumentti, jossa luetellaan osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Suullinen sopimus on pätevä siinä missä
kirjallinenkin, mutta suulliset sopimukset unohtuvat
helposti. Kaikki tapahtumaan liittyvät sopimukset kannattaa siis tehdä kirjallisena, jotta voidaan välttää turhat epäselvyydet.
Tapahtumanjärjestäjä voi joutua vastuuseen mahdollisista tapahtumanaikaisista vahingoista, tapaturmista jne. Näihin voi varautua vakuutusyhtiöiden myöntämillä vakuutuksilla. Tapahtumien järjestämiseen pitää
hakea myös tiettyjä lupia, joiden määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja tapahtumapaikasta.





Ilmoitus melua ja häiriötä aiheuttavasta
toiminnasta (ulkoilmatapahtumat)
»»www.rummuttaja.fi



Talkoovakuutus — talkootyöntekijöille
sattuneita tapaturmia varten





Tekniikkasopimukset — ääni ja valo
Ilmoitus suuresta yleisötapahtumasta (ulkoilmatapahtumat)
»»www.rummuttaja.fi





Sopimus tilavuokraajan kanssa
Musiikin esityslupa Teostoon
»»www.teosto.fi

Viereisellä sivulla on esimerkkiluettelo tyypillisesti
tapahtumiin liittyvistä sopimuksista sekä tarvittavista
vakuutuksista ja luvista:
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Ilmoitus yleisötapahtumasta
»»www.poliisi.fi



Yritysyhteistyösopimukset



Esiintyjäsopimukset
11

Järjestelyt tapahtuman aikana

VIESTINTÄ

Tapahtumassa voi olla vaihteleva määrä työntekijöitä
ja työtehtäviä tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen. Alla on listattu keskeisiä työtehtäviä:

Hyvä idea ja loistavat esiintyjät eivät useinkaan vielä
riitä. Onnistunut tapahtuma vaatii myös markkinointia
ja tiedotusta, jotta paikalle saadaan yleisöä. Markkinointiviestintää suunniteltaessa pitäisi miettiä, mikä
on tapahtuman kohderyhmä, eli kenelle tapahtuma on
suunnattu. Tämän jälkeen voidaan pohtia, miten kohderyhmän tavoittaa parhaiten, ja mitä markkinointimenetelmiä ja -kanavia kannattaa käyttää.


Stage manager
»»huolehtii esiintyjien ja tekniikan välisestä
yhteydenpidosta ja esitysten aikataulusta.



Host eli esiintyjien yhteyshenkilö
»»huolehtii esiintyjien tarjoiluista
ja hyvinvoinnista
»»voidaan myös yhdistää stage
managerin työtehtävään.
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Ääni- ja valomiehet



Juontaja



Lipunmyyjät



Järjestysmiehet

Kun nämä kaksi asiaa on mietitty, voi markkinoinnille
ja tiedotukselle suunnitella aikataulun. Tapahtumalle on hyvä valita tiedotusvastaava, joka esimerkiksi
kirjoittaa mediatiedotteita ja ottaa yhteyttä median
edustajiin. Tapahtuman tietoja tulee myös päivittää
aktiivisesti valittuihin tiedotuskanaviin, kuten esimerkiksi tapahtuman Facebook-sivuille.

Mikä on kohderyhmäsi?
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Alla on esimerkkilista viestinnällisistä asioista, joita
tapahtumiin tyypillisesti liittyy.




Tapahtuman graafisen ilmeen suunnittelu
»»julisteet ja muut mahdolliset painotuotteet
»»mahdollinen nettisivu



Tapahtumatiedottaminen
»»sosiaalinen media
»»mediatiedotteet
»»mediamainonta
»»lehdet, radio, internet
»»puskamarkkinointi
»»sanan levittäminen tuttujen ja
kavereiden kautta



AIKATAULU

Street team
»»julisteiden ja flyereiden jako



Kekseliäät tempaukset
»»yritysyhteistyö, kilpailut,
katutempaukset jne.
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D

»» julisteiden levitys
»» tapahtumatiedottaminen
»» lavakartat ja tekniikkariderit
»» tarvittavan esiintymiskaluston (backlinen) hankkiminen
»» budjetin tarkistaminen

E

»» tapahtumapäivän
”minuuttiaikataulu”
»» esiintyjien ja työnteki
jöiden informointi
»» takahuonetarjoilut (riderit)

F

»» rakentaminen (esim. lava,
backstage, lavatekniikka, infra, lipunmyynti)
»» vastuualueiden läpikäyminen työntekijöiden kanssa
»» esiintyjien ja työnteki
jöiden ruokailut
»» äänenpaineen tarkis
taminen
»» lipunmyynnin aloittaminen
»» tapahtuma-aika
»» alueen purkaminen

E

F

Tapahtuman jälkeen

»» ääni- ja valotekniikka, lava
»» järjestysmiehet
»» tapahtuman nimi ja
graafinen ilme
»» tiedottamisen aloittaminen

»» luvat, ilmoitukset ja
vakuutukset
»» esiintyjien/esitysten järjestys tapahtuman ohjelmassa
»» julisteiden ym. paino
materiaalien suunnittelu ja valmistus
»» lippujen ennakkomyynti
»» tapahtumapäivän työtehtä
vien jako (juontaja, stage manager, host, lipunmyyjät jne.)

D

Tapahtumapäivä

B

C

C

1 viikko

»» visio
»» paikka ja aika: tilavaraus
»» tuotannolliset yhteistyö
kumppanit
»» työnjako
»» esiintyjien hankinta
»» budjetin suunnittelu
»» avustusten haku

B

2 viikkoa

A

1kk

2kk

3kk
A

G

G

»» siivoukset, tavaroiden palautukset jne.
»» laskujen maksut
»» budjetin toteuman tarkistaminen (paljonko
tuli ja paljonko meni)
»» tapahtumaan osallistuneiden kiittäminen
»» inventaario tavaroista
»» palautekeskustelu ja palautteen hyödyntäminen
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MENOT			HINTA

BUDJETTIPOHJA
Tapahtumabudjetin avulla voidaan nähdä, paljonko tapahtumaan kuluu rahaa ja miten kulut rahoitetaan. Pyrkimyksenä on vähintäänkin kattaa tuloilla kaikki menot, jolloin ollaan niin sanotussa plus
miinus nolla -tilanteessa. Kun tulot ovat suuremmat
kuin menot, tapahtumalla tehdään voittoa, ja päinvastaisessa tilanteessa tapahtuma on tappiollinen.
Viereisellä sivulla olevaan budjettipohjaan on kerätty tyypillisesti tapahtumiin liittyviä menoja ja
tuloja. Yleensä budjetti elää paljonkin tapahtuman
suunnittelun aikana, mutta budjettipohjaa täyttämällä järjestäjä tietää koko ajan tapahtuman rahoitustilanteen.

Esiintyjien palkkiot
Majoitus- ja matkakulut
Tarjoilukulut
Tekniikkakulut
Tiedotus- ja markkinointikulut
Luvat ja ilmoitukset
Vakuutukset
Muut kulut

Yhteensä

TULOT			HINTA
Pääsylipputulot
Ruoka- ja juomamyynti
Avustukset
Muut tulot (esim. yritysyhteistyö)

Yhteensä

TULOS
(tulojen ja menojen erotus)
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