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2.11. Siiri Viinikainen
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osallistaminen 
• Tapahtumatuotanto pähkinänkuoressa 
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Moi! 

2.11.

Kuka olen?
• Kulttuurituottaja amk 
• Helsingin kaupunginkirjastolle 

tapahtumakoordinaattoriksi 2013
• Markkinointisuunnittelijana 2015 

alkaen  
• Helsingin kaupungin kulttuuri- ja 

vapaa-ajan markkinointiviestinnän 
yksikkö 6/2017 alkaen  
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Kirjaston erilaiset tapahtumat 

2.11. 4

• Kirjaston peruspalveluja tukevat tapahtumat mm. satutunnit, lukupiirit ja 
opastukset   

• Kirjaston tuottamat muut tapahtumat kirjailijavierailut, 
musiikkitapahtumat ja lastentapahtumat 

• Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tuottamat tapahtumat 

• Lisäksi kirjasto osallistuu muiden tuottamiin tapahtumiin kirjaston 
ulkopuolella (tapahtumamarkkinointi)
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Miksi tapahtumia järjestetään?
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Tapahtumat ovat yksi meidän työvälineistämme, joilla me toteutamme 
meille annettuja strategisia tavoitteita. Tapahtumien tulee olla strategian 
ja arvojen mukaisia, resurssitehokkaita ja tarpeen ja tavoitteen mukaan 
suunniteltuja ja toteutettuja. 

• Onko tapahtuma paras väline tavoitteen saavuttamiseksi? 
• Onko meillä riittävästi resursseja tapahtuman toteutukseen? 
• Onko aikaa riittävästi tapahtuman tuotantoon ja markkinointiin?

• Onko tapahtuma paras tapa päästä tavoitteeseen? 



YLEISEN KIRJASTON TEHTÄVÄNÄ ON:
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja 
kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa 
kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon 
hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen
lukutaitoon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, 
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista 
vuoropuhelua.

2.11. 6Siiri Viinikainen



7

CASE: oppilaitosvierailut: 
uusasiakashankinta uusista opiskelijoista  
2.11. Siiri Viinikainen



Asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden 
osallistaminen 
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Kirjastolaissa on kirjattu, että kirjaston tulee ”tarjota tiloja 
oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 
kansalaistoimintaan.” Tämä tukee kirjaston roolia alueen 
toiminnallisen tilan tarjoajana, ei niinkään tapahtumien tuottajana.

• Kaupunkilaisten aktivointi sisältöjen tuottamiseen synnyttää 
asiakkaita kiinnostavia tapahtumia. 



CASE: Siivouspäivä 
Töölön kirjastossa

2.11.

• Tarjoa tilat  ja kalusteet 
asiakkaiden käyttöön

• Yhteismarkkinointi: kannusta 
kirppistelijöitä levittämään tietoa, 
vie tapahtuma kattotapahtuman 
kanaviin, muut normaalit 
markkinointitoimenpiteet 

• Asiakkaiden osallistaminen lisää 
omistajuutta

• Nosta teema esiin myös mm. 
aineistonäyttelyissä
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Älä tee yksin! Moninaiset yhteistyönmallit

2.11. 10

• Hyödynnä yhteistyökumppanit, kaupungin muut virastot, yhteisöt, 
järjestöt sekä asiakkaat. 

• Kutsu muita toimijoita tuottamaan sisältöä kirjastoosi. Markkinoi 
kirjaston tiloja aktiivisesti eri toimijoille esim. musiikkiopistoille, 
työväenopistoille, kouluille tai harrasteryhmille. 

• Älä unohda valtakunnallisia tapahtuma/ teemapäiviä: tarjoa 
kirjaston tiloja kaupunkilaisten käyttöön esim. Siivouspäivänä, 
kehota Luonnonsuojeluliittoa järjestämään tilaisuus kirjastossasi 
luonnon päivänä. 

Siiri Viinikainen
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CASE: Toivoa kirjallisuudesta -kiertue. Yhteistyö 
Suomen Mielenterveysseuran kanssa. 2.11. Siiri Viinikainen
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CASE: Toivoa kirjallisuudesta -kiertue. Yhteistyö 
Suomen Mielenterveysseuran kanssa. 2.11. Siiri Viinikainen



CASE: Käpylän kirjaston ja Käpylän 
kirjastoyhdistyksen yhteistyö 

2.11.

• Yhteistyö on jatkunut 15 vuotta 
• Kirjastoyhdistys on järjestänyt yli 

kaksisataa kirjailija- ja 
keskusteluiltaa

• Kirjasto markkinoi tapahtumat ja 
tarjoaa puitteet
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Onneli ja Anneli -tapahtumakiertue

2.11. 14

• 10 tapahtuman kiertue yhteistyössä Zodiac Finlandin ja 
WSOY:n kanssa  

• Jokaisessa tapahtumassa aina: 
• Onneli ja Anneli -elokuvan rekvisiittaa ja pukuja 
• Onneli ja Anneli -värikuvia ja -visa, jossa kirjapalkinto, tarroja

• Lisäksi jokainen kirjasto järjesti omien mahdollisuuksien mukaan 
lisäohjelmaa mm. satutunnin tai hahmotunnistusta esineiden avulla

Siiri Viinikainen
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CASE: Onneli & Anneli -kiertue 
(yht. Zodiak Finland, WSOY) 



16CASE: Onneli & Anneli -kiertue 2.11. Siiri Viinikainen
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Kiitos! 
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Siiri.Viinikainen@hel.fi 
040 809 4839

@KirjastoHelsinki
Fb.com/kirjastoHelsinki



Kaikki irti tapahtumista!

2.11. 19

Tapahtumat ovat oiva keino uusasiakashankintaa sekä 
kirjaston ja sen palveluiden ja aineiston markkinointiin. Jo 
tämän vuoksi tapahtuma kannattaa tehdä alusta loppuun 
saakka hyvin. 

• Tee selväksi kuka olet
• Toistossa on tehoa: varmista, että tapahtuman yhteydessä 

selviää kuka sitä järjestää. Tämä on äärimmäisen tärkeää kun 
osallistutte tapahtumiin kirjaston ulkopuolella. 
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2.11.

• Ottakaa hyöty irti 
sisältöosaamisestanne tapahtumien 
ideoinnin ja teeman suunnittelussa  
• Sukella syvemmälle teemaan, 

nosta yksityiskohtia esille 
tapahtuman aihepiiristä esim. 
Harry Potter -päivien viestintä

• Lisäelementeillä elämyksiä!
• Viritä tunnelmaa teetarjoilulla, 

kynttilöillä, taustamusiikilla, 
vaunuparkilla, vilteillä… Ota 
kaikki aistit haltuun! 
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Kaikki irti tapahtumista!

2.11. 21

• Hyödynnä käytössäsi olevat resurssit, kierrättäkää osaamista 
• Lainaa varusteita tai osaavaa henkilökuntaa muilta kirjastoilta 

tai toimijoilta 
• Osallista asiakkaat

• Kerää aina palautetta ja tehkää yhdessä, 
laatikkoviljelyluennon jälkeen istutetaan yhdessä taimia?   

• Hyödynnä tilaisuuden koko potentiaali
• Useat kirjaston palvelut ovat melko tuntemattomia myös 

vakiasiakkaille, näitä ja tulevia tapahtumia kannattaa 
markkinoida aktiivisesti tapahtumissa
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2.11.

Kierrätä tapahtumia, aina ei tarvitse 
keksiä pyörää uudestaan. Hyväksi 
havaittu tapahtuma voi toimia hyvin 
uudestaan hiukan myöhemmin tai 
myös toisessa kaupungissa. Vie 
hyvät tapahtumat 
tapahtumapankkiin: 

www.kirjastot.fi/tapahtumapankki 
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Tapahtumatuotanto 
pähkinänkuoressa

2.11. 23

Jokainen tapahtuma alkaa tavoitteesta ja hyvästä ideasta

• Suunnittele ja kirjoita ylös mitä tehdään, millä aikataululla tehdään, 
miksi tehdään ja kenelle tehdään? 

• Millaiset resurssit ovat käytettävissä? 
• Miten erotumme? 
• Teemmekö itse, olemmeko osa suurempaa kokonaisuutta vai tekeekö 

joku muu jotakin tiloissamme? 
• Työnjako, kuka vastaa mistäkin
• Kuinka saamme kaiken tehon irti kirjaston näkökulmasta? 

Siiri Viinikainen
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• Tavoite
• Sisältö ja teema 
• Kohderyhmä 
• Esiintyjät 
• Aikataulut  
• Tapahtumapaikka ja -aika 
• Henkilöstöresurssit ja -tarve
• Työnjako 
• Tekniikka
• Tarjoilu 

• Kalusteet ja rekvisiitta
• Logistiikka 
• Budjetti, palkkiot 
• Markkinointi ja viestintä
• Sisäinen viestintä   
• Turvallisuus 
• Luvat  
• Tilaisuuden vetäjä 
• Rakennus ja purku 

Mm. 

2.11. Siiri Viinikainen
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