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1. johdanto

Kaupunginosaviikot	 ovat	 tapahtumaviikkoja	 Turun	 eri	 kaupunginosissa,	
jotka	kutsuvat	viikko	kerrallaan	turkulaisia	ja	vieraita	tutustumaan	eri	kau-
punginosien	ilmiöihin	ja	tapahtumiin.	Ohjelmisto	esittelee	kaupunginosien	
omaleimaisuutta,	paikallista	identiteettiä	sekä	monikulttuurisuutta.	Pääosin	
yleisölle	 ilmainen	ohjelma	kumpuaa	asukkaiden	 ideoista	 ja	 toteutuu	pai-
kallisten	yhdistysten	ja	muiden	toimijoiden	järjestämänä.	Mukana	on	mm.	
kaupunginosaseuroja,	 omakotiyhdistyksiä,	 kulttuuri-	 ja	 liikuntaseuroja,	
vanhempainyhdistyksiä,	kouluja	ja	nuorisotaloja.

Kaupunginosaviikkojen	 ohjelmakokonaisuutta	 koordinoi	 Turun	 Kaupun-
ginosaviikkojen	 tuki	 ry,	 joka	 perustettiin	 tammikuussa	 2012.	 Yhdistyksen	
tarkoituksena	on	edistää	kaupunginosien	asukkaiden	osallistumista,	yhtei-
söllisyyttä	sekä	kulttuurien	kohtaamista.	Toiminta	on	jatkoa	Euroopan	kult-
tuuripääkaupunkivuodelle	 2011	 Turussa.	 Vuodesta	 2017	 alkaen	 viikkojen	
koordinointi	 on	 toteutettu	 yhteistyössä	 Turkuseuran	 kanssa	 Myös	 Turun	
kaupunki	on	mukana	mahdollistamassa	toimintaa.

Turun	Kaupunginosaviikkojen	tuki	ry	jakaa	mahdollisuuksien	mukaan	pien-
tä	taloudellista	tukea	tapahtumajärjestäjille,	tekee	yleisviestintää	ja	-mark-
kinointia	 ohjelmasta	 sekä	 tukee	 muilla	 tavoin	 kaupunginosatoimintaa	 ja	
toimijoiden	verkostoitumista.

Tässä	 käsikirjassa	 kerromme	miten	 päästä	mukaan	 Kaupunginosaviikoille	
sekä	 annamme	 vinkkejä	 yleisesti	 tapahtumajärjestämisestä,	 esimerkiksi	
lupa-asioista,	turvallisuudesta,	tiedotuksesta	ja	saavutettavuudesta.	Kaikki	
tapahtumat	ovat	erilaisia,	joten	ohjeistuksia	tulee	tarkastella	tapauskohtai-
sesti	tapahtuman	suuruuden	ja	luonteen	mukaan.	Jos	jokin	asia	jää	mieti-
tyttämään,	kannattaa	ottaa	rohkeasti	yhteyttä	meihin.	Neuvomme	ja	opas-
tamme	mieluusti	kaikessa	tapahtumajärjestämiseen	liittyvässä.

Tervetuloa	mukaan!

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry
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Kaupunginosaviikkojen köydenvetokisa, Vanha Suurtori 2017.
Siltatanssit, Nummenpakka 2012.
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2. miten mukaan kaupunginosaviikoille?

Kaikki	 ovat	 tervetulleita	 järjestä-
mään	 ohjelmaa	 Kaupunginosavii-
koille.	 Ohjelma	 voi	 olla	minkälaista	
tahansa,	 avainasemassa	 kuitenkin	
esteettömyys	ja	maksuttomuus.

Toiminta	 kaupunginosissa	 voidaan	
toteuttaa	 Kaupunginosaviikko-
na tai KaupunginosaPäivänä.	 On	
myös	 mahdollista	 yhdistää	 kahden	
maantieteellisesti	 sopivasti	 sijaitse-
van	 kaupunginosan	 viikot	 yhteen.	
On	myös	mahdollista	 toteuttaa	 3-4	
päivän	Osaviikko,	 jolloin	 yksi	 viikko	
voidaan	 jakaa	 esimerkiksi	 kahdelle	
kaupunginosalle	puoliksi.

Ohjelman	 ideointivaiheessa	 kan-
nattaa	 tutustua	 aiempien	 vuosien	
ohjelmasisältöihin	 ja	 kerätä	 niistä	
vinkkejä.	 Edellisten	 vuosien	 ohjel-
makalenterit	 löytyvät	 Kaupungin-
osaviikkojen	 nettisivuilta: http://
www.kaupunginosaviikot.net/men-
neet/	 sekä Facebookista:	 http://
www.facebook.com/Kaupunginosa-
viikot

Jos	 et	 ole	 varma	 missä	 kaupun-
ginosassa	 asut,	 voit	 selvittää	 sen	
esimerkiksi	 täällä:	 http://www.
kaupunginosaviikot.net/loyda-oma-
kaupunginosasi/

Aivan	 ensimmäisenä	 kannattaa	
olla	 yhteydessä	 oman	 kaupun-
ginosan	 toimijoihin	 ja	 tiedustella	
onko	 kaupunginosassa	 muitakin	
kiinnostuneita	 lähtemään	 mukaan	
Kaupunginosaviikoille.	 Kaupungin-
osien	 toimijoiden	 yhteystietoja	 löy-
dät:	 www.kaupunginosaviikot.net/
kaupunginosatoimijat/. Jos	 et	 löy-
dä	 omaa	 kaupunginosaasi	 listalta,	
kannattaa	 ottaa	 suoraan	 yhteyttä:	
info@kaupunginosaviikot.net

Kun	ohjelman	ajankohta	on	päätet-
ty	 ja	 sisältö	 on	 valmis,	 voit	 täyttää	
ja	 lähettää	 nettisivuiltamme	 löyty-
vän	 ohjelmahakemuslomakkeen: 
http://kaupunginosaviikot.net/tule-
mukaan/.	 Ohjelmahakemuslomake	
löytyy	 myös	 ladattavana	Word-ver-
siona,	jonka	voit	lähettää	meille	säh-
köpostin	liitteenä	tai	postitse:	Turun	
Kaupunginosaviikkojen	 tuki	 ry,	 Lin-
nankatu	41,	20100	Turku.

Kuka voi hakea?

Kaupunginosaviikkojen	 ohjelma-
haku	 on	 suunnattu	 kolmannelle	
sektorille,	 esimerkiksi	 kaupungin-
osaseuroille,	 omakoti-	 ja	 pienta-
loyhdistyksille,	 urheilu-	 ja	 harras-
tusseuroille,	 monikulttuurisille	
yhdistyksille,	 opiskelijajärjestöille	 ja	
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kulttuuri-	ja	taideyhdistyksille.

On	toivottavaa,	että	kaupunginosas-
ta	 löytyy	 yksi	 taho,	 joka	 koordinoi	
ohjelmistoa.	Se	helpottaa	ohjelman	
koostamista,	 tapahtumien	 järjestä-
mistä,	tiedotusta,	mahdollisen	tuen	
tilitystä	ynnä	muuta.	Turun	Kaupun-
ginosaviikkojen	 tuki	 ry	 osallistuu	
myös	mielellään	 suunnittelupalave-
reihin.

Muut	 kuin	 kolmannen	 sektorin	
edustajat	 voivat	 tulla	 mukaan	 yh-
teistyökumppaneina.	 On	 jopa	 suo-
siteltavaa,	että	esim.	alueen	julkisen	
palvelun	toimijat	saadaan	yhteistyö-
hön	 ja	 siten	kehittämään	paikallisia	
palveluita	asukkaiden	tarpeista	 läh-
tevinä.

Taloudellinen tuki?

Turun	Kaupunginosaviikkojen	tuki	ry	
voi	 myöntää	mahdollisuuksien	mu-
kaan	pientä	talloudellista	tukea	Kau-
punginosaviikkojen	järjestämiseen.

Harkinnanvaraista	 tukea	 tarkastel-
laan	 aina	 tapauskohtaisesti.	 Ohjel-
maa	voi	ehdottaa	mukaan	Kaupun-
ginosaviikoille	myös	ilman	rahallista	
tuen	tarvetta.	Tapahtumat	ovat	kui-
tenkin	 mukana	 Turun	 Kaupungin-
osaviikkojen	 tuki	 ry:n	 tuottamassa	
yhteismarkkinoinnissa.

Mihin harkinnanvaraista tukea voi 
käyttää?

Tukea	 myönnetään	 tapahtumavii-
koista	 koituviin	 kustannuksiin,	 ei	
yhdistyksen	yleisiin	 toimintakustan-
nuksiin.	Tukea	voi	hakea:

•	 henkilöstökuluihin	 (huom.	 ta-
pahtumajärjestäjän	 tulee	 suo-
rittaa	ennakkopidätys	ja	maksaa	
muut	työnantajamaksut!)

•	 materiaalikustannuksiin	 (maalit,	
työpajamateriaalit,	lavasteet	ym.)

•	 tilavuokriin
•	 markkinointikuluihin	 (paikallinen	

markkinointi)
•	 kuljetusmenoihin
•	 matkakuluihin
•	 luvista	koituviin	menoihin	ja	va-

kuutuksiin	 (Teosto,	 Gramex,	 il-
moitus	yleisötilaisuudesta)

Tukea	ei	voi	käyttää:

•	 lahjakortteihin
•	 perustoiminnan	markkinointi-	ja	

tiedotuskuluihin	 (nettimaksut,	
jäsenkirjeet)

•	 laitehankintoihin,	 mikäli	 eivät	
mitenkään	 liity	 tapahtumaviik-
koon

•	 tarjoiluun

Ajankohta

Toukokuu	 ja	 elokuu	 ovat	 olleet	 pe-
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rinteisesti	 suosituimpia	 ajankohtia	
tapahtumien	 järjestämiseen	 mutta	
kannattaa	muistaa	myös	muut	ajan-
kohdat,	 eli	 alkukevät,	 kesä-heinä-
kuu,	loppusyksy	ja	talvikuukaudet!

On	hyvä	keskustella	muiden	kaupun-
ginosan	toimijoiden	kanssa	jo	etukä-
teen	siitä,	mikä	olisi	 kaikille	 sopivin	
ajankohta	 oman	 kaupunginosan	
Kaupunginosaviikoksi.	Ehkä	ohjelma	
voisi	 liittyä	 johonkin	 toiseen	 tapah-
tumaan	 tai	 ohjelmaan	 kaupungin-
osassa?

Kaupunginosaviikoille	 voi	 kuitenkin	
ehdottaa	yksittäistäkin	tapahtumaa,	
jonka	 ajankohta	 ja	 paikka	 eivät	 ole	
vielä	selvillä.	Ottakaa	silloin	suoraan	
yhteyttä	Turun	Kaupunginosaviikko-
jen	tuki	ry:hyn,	joka	auttaa	mahdol-
lisen	 paikan	 ja	 ajankohdan	 etsimi-
sessä	tapahtumalle.	

Kuinka	paljon	ohjelmaa?

Kaupunginosaviikkojen	 tapahtumi-
en	 määrät	 vaihtelevat	 kaupungin-
osittain	hyvin	paljon,	noin	kuudesta	
kolmeenkymmeneen	 tapahtumaan.	
Jokaisena	 viikkopäivänä	 ei	 tarvitse	
olla	tapahtumaa.	On	kuitenkin	vält-
tämätöntä,	että	ohjelmaa	on	arkena	
ja	viikonloppuna.

Osaviikolla	 ohjemaa	 olisi	 mahdolli-
suuksien	mukaan	hyvä	olla	 jokaise-

na	 päivänä.	 KaupunginosaPäivinä	
tapahtumia	 on	 ollut	 noin	 kahdesta	
viiteen.

Kriteerit	ja	teemat?

Ohjelmassa	tulee	käsitellä	jollain	ta-
valla	 jotakin	 Kaupunginosaviikkojen	
teemoista.	 Kaupunginosaviikoilla	
on	 yleensä	 yksi	 vuosittain	 vaihtuva	
erityisteema,	 jonka	 lisäksi	 jatkuvina	
teemoina	vuodesta	toiseen	ovat	ol-
leet	kansalaisten	alueellisen	yhteis-
työn	 kehittäminen ja kaupungin-
osayhteisöllisyys.

Ohjelmaa	 suunnitellessa	 voi	 pohi-
tia:	Miten	oman	kaupunginosan	yh-
teisöllisyyttä	 voisi	 kehittää?	 Miten	
tuoda	 yhteen	 paikalliset	 asukkaat,	
yhdistykset	 ja	 yritykset?	Miten	 luo-
da	 mahdollisuuksia	 pitkäjänteiseen	
avoimeen	 yhteistoimintaan	 ja	 yh-
dessä	tekemiseen?

Kaikenlaisia	ohjelmasisältöjä	voi	eh-
dottaa:	 pihakirppiksiä,	 näyttelyitä,	
konsertteja,	 katutansseja,	 kävely-
kierroksia	 eri	 teemoin,	 tempauksia	
ym.	Myös	kaupunginosan	kehittämi-
seen	 liittyvät	 keskustelutilaisuudet	
antavat	 asukkaille	 mahdollisuuden	
kuulla	ja	tulla	kuulluksi.

Suositeltavaa	on,	että	viikolla	on	pe-
rinteisten	tapahtumien	 lisäksi	uusia	
tapahtumia	tai	uusia	näkökulmia	pe-
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rinteisten	tapahtumien	sisältöihin.

Ohjelmaehdotusta	tehdessä	on	hyvä	
miettiä,	 kenelle	 ohjelma	 on	 ensisi-
jaisesti	suunnattu,	ja	miten	ohjelma	
innostaisi	 ennen	 kaikkea	 kaupun-
ginosan	asukkaita	mukaan.	Kaupun-
ginosaviikon	ohjelman	on	hyvä	olla	
kaikille	 avointa,	 saavutettavaa	 ja	
esteetöntä	(kts.	s.	31).	

Kaupunginosaviikko	 kestää	 yhden	
kalenteriviikon	alkaen	yleensä	maa-
nantaista	 ja	 loppuen	 sunnuntaihin.	
Osaviikko	kestää	3-4	päivää,	esimer-
kiksi	 maanantaista	 torstaihin/per-
jantaihin	 tai	 torstaista/perjantaista	
sunnuntaihin.	 KaupunginosaPäivä	
on	yhden	päivän	mittainen	tapahtu-
mapäivä	kaupunginosassa.

Muistilistaa	hyvälle	hakemukselle

•	 Mihin	 tukea	 ensisijaisesti	 tarvi-
taan?	 Tapahtuman/tapahtumi-
en	 nimi	 ja	 sisältö?	 Kerro	 mah-
dollisimman	tarkasti	ohjelmasta.	
Tapahtumasta	 on	 hyvä	 kertoa	
enemmän	kuin	yhdellä	lauseella.

•	 Mikä	 on	 vastuutaho	 ja	 yhte-
yshenkilö?	 Mainitse	 selkeästi	
päävastuutaho	 tapahtumalle/
tapahtumille	ja	yhteystiedot.

•	 Miten	 oma	 tapahtuma	 sopii	
muun	viikon	ohjelmaan?	Kannat-
taa	ottaa	huomioon	muun	viikon	
ohjelma,	jotta	kaikki	tapahtumat	

sopivat	hyvin	kokonaisuuteen.
•	 Erittele	tapahtuman	menot	bud-

jettiin.
•	 Ohjelman	 kustannukset	 tasa-

painossa	sisällön	ja	toteutuksen	
kanssa.

Ohjelmaehdotuksen	 ja	 budjetin	 on	
oltava	 toteutuskelpoinen,	 jotta	 se	
otetaan	 Kaupunginosaviikoille	 mu-
kaan.	 Mitä	 valmiimpi	 hakemus	 on	
(mitä,	 missä	 ja	 milloin	 tapahtuu,	
kuinka	 paljon	 se	maksaa	 jne.),	 niin	
sitä parempi. Hakemusta voi kuiten-
kin	täydentää	vielä	jälkikäteenkin!

Miten	ohjelma	valitaan	mukaan?

Kaupunginosat	 ja	 ohjelma	 valikoi-
tuvat	 Kaupunginosaviikoille,	 Osavii-
koille	 ja	 KaupunginosaPäiville	 sen	
kokonaisuuden	perusteella,	millaisia	
ehdotuksia	 kaupunginosista	 on	 tul-
lut,	mille	ajankohdille	niitä	on	ehdo-
tettu	ja	miten	yllä	mainitut	kriteerit	
täyttyvät.

Toteutus

Kaupunginosaviikkojen	 ohjelmaan	
valittu	 taho	 suunnittelee,	 toteuttaa	
ja	organisoi	ohjelmakokonaisuuten-
sa	 itse.	 Turun	 Kaupunginosaviikko-
jen	tuki	 ry	koordinoi	ohjelmiston	 ja	
huolehtii	yleistiedotuksesta	ja	mark-
kinoinnista.	 Yhdistys	mm.	 toimittaa	
ja	 painattaa	 ohjelmakalentereita	 ja	
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julisteita,	 koostaa	 ohjelmistot	 koti-
sivuilleen,	tiedottaa	medialle,	lainaa	
banderolleja	 ym.	 tapahtumajärjes-
täjille	 jne.	 Tämän	 lisäksi	 yhditys	 ra-
hoittaa	mahdollisuuksiensa	mukaan	
ohjelmistoa.

Raportointi	ja	tuen	tilitys

Turun	 Kaupunginosaviikkojen	 tuki	
ry:n	 hallituksen	 hyväksymä	 harkin-
nanvarainen	 tuki	maksetaan	 järjes-
töille	ohjelman	päätyttyä	alkuperäi-
siä	 kuitteja,	kulukoontia ja kevyttä	
loppuraporttia	vastaan.	Menot	täy-
tyy	 eritellä	 tilityksessä	 tarkasti,	 ja	
niistä	 on	 löydyttävä	 asiaankuuluvat	
tositteet.

Tuki	 maksetaan	 mieluusti	 kerta-
summana	kaupunginosan	ohjelmaa	
koordinoineelle	 taholle,	 joka	 sitten	
jakaa	sen	sovitusti	asianosaisille.

Raporttipohja	 ja	 muut	 tuen	 tilityk-
seen	liittyvät	lomakkeet	toimitetaan	
tuen	 saajalle	 viimeistään	 ohjelman	
päätyttyä	ja	ne	tulee	palauttaa	kulu-
van	vuoden	loppuun	mennessä.

Aikataulu

Hakemusten	 on	 oltava	 perillä	 vä-
hintään	1,5	kk	ennen	tapahtumaa!	
Tämä	ehdoton	aikaraja,	sillä	aikatau-
lu	tiedotusmateriaalien	 suhteen	on	
tiukka.
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3. ennen tapahtumaa

Tapahtuman	 järjestäminen	 on	 ver-
rattavissa	 projektin	 läpiviemiseen.	
Projekti	 on	 johdonmukaisesti	 ai-
heesta	toiseen	etenevä	tapahtuma-
ketju,	jonka	toteutuksen	yhteydessä	
saavutetaan	haluttu	tulos.

Jotta	projekti	saadaan	alulle,	on	ol-
tava	 hyvä	 ja	 käyttökelpoinen	 idea,	
rahoitus,	 tekijät	 ja	 aikataulu.	 Ilman	
näiden	 osatekijöiden	 varmistuksia	
ei	ole	hyvä	lähteä	toteuttamaan	vä-
hänkään	suurempaa	projektia.

3.1. Rahoitus

Tapahtuman	 perusta	 on	 hyvin	 teh-
ty budjetti	 eli	 tulo-	 ja	 menoarvio. 
Kustannusten	 realistinen	 arviointi	
on	 tärkeää	 ja	 jo	 suunnittelun	 alku-
vaiheessa	on	pohdittava	tarvitaanko	
mahdollisesti	ulkopuolista	 rahoitus-
ta,	esimerkiksi	apurahaa	tai	sponso-
reita.

Budjettimalli:

Tulot:
•	 oma rahoitus
•	 avustukset	ja	sponsorit
•	 yhteistyökumppanit
•	 pääsylipputulot
•	 oheismyynti

Kulut:
•	 paikan	vuokra
•	 kalusteiden	vuokra
•	 palkat	ja	palkkiot
•	 markkinointikulut
•	 muut	järjestelykulut

Yksinkertaisin	vaihtoehto	on	rahoit-
taa	tapahtuma	itse,	mutta	erityisesti	
pienille	yhdistyksille	se	on	usein	hy-
vin	 haasteellista.	 Erilaisia	 rahoitus-
kanavia	on	paljon	ja	niihin	kannattaa	
tutustua.	 Eri	 aloilla	 toimii	 lukuisa	
joukko säätiöitä ja rahastoja,	 jotka	
myöntävät	avustuksia	ja	apurahoja.	

Rahoituksen	 lähteitä	 löytää	vaikka	
täältä: http://www.kotiseutuliitto.
fi/tietopankki/jarjestoosaaminen/
rahoitus 

Myös	kaupunki,	valtio	sekä	eri	sääti-
öt	ja	rahastot	myöntävät	avustuksia	
tapahtumille.

Turun	 kaupunki	 tukee	 tapahtumien	
järjestämistä	ja	myöntää	harkinnan-
varaisia	avustuksia	erilaisille	Turussa	
järjestettäville	 tapahtumille:	 http://
www.meetturku.fi/meet-turku/
tapahtumajarjestajan-opas/tapah-
tumajarjestajan-avuksi/tapahtuma-
avustukset
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Turun	kaupungin	lautakunnilta	ja	yk-
siköiltä	 haettavissa	 olevia	 avustuk-
sia:
•	 Turun	 kaupungin	 suurtapahtu-

ma-avustus
•	 Kulttuurilautakunnan	avustukset	

ja apurahat
•	 Liikuntalautakunnan	 kansainvä-

listen	tapahtumien	avustus
•	 Nuorisolautakunnan	avustukset
•	 Sosiaali-	 ja	 terveyslautakunnan	

myöntämät	avustukset

Lähtökohtaisesti	 avustusta	 tulisi	
hakea	 vain	 yhdeltä	 Turun	 kaupun-
gin	 yksiköltä.	 Turun kaupungin 
avustusohjeet:	 http://ah.turku.fi/
kh/2016/0329007x/3373091.htm

Apurahojen	 ja	 muiden	 avustusten	
hakemiseen	 kannattaa	 varautua	
hyvissä	 ajoin,	 yleensä	 useita	 kuu-
kausia,	joskus	jopa	vuosi	etukäteen.	
Hakuvaiheessa	tulisikin	olla	jo	melko		
tarkka	suunnitelma	tapahtumasta.

Sponsoreiksi	 kannattaa	 lähteä	 tie-
dustelemaan	esimerkiksi	oman	alu-
een	 tai	 tapahtuman	 luonteeseen	
liittyviä	yrityksiä.

3.2.	Projektinhallinta	

Tapahtumalla,	 kuten	 jokaisella	 pro-
jektilla	on	yleensä	projektin	vetäjä/
projektipäällikkö/koordinaattori,	
jonka	 tehtävänä	 on	 kantaa	 vastuu	

projektin	 etenemisestä.	 Projektin	
vetäjäksi	 tulisi	 valita	 henkilö,	 jolla	
on	ensinnäkin	aikaa	sekä	resursseja	
sitoutua	projektiin	mutta	myös	 riit-
tävästi	tietotaitoa,	kokemusta	 ja	 in-
nostusta	viedä	sitä	eteenpäin.

Tapahtuman	 järjestäminen	 vaatii	
ennen	kaikkea	tarkkaa	ja	huolellista	
ajanhallintaa.	 Aikataulua	 voikin	 pi-
tää	 koko	projektin	ytimenä.	Projek-
tipäällikön	 tärkein	 tehtävä	 on	 pitää	
kaikki	mukana	sovitussa	aikataulus-
sa.	Aikataulun	havainnollistamiseksi	
on	hyvä	laatia	tehtävätaulukko,	jos-
sa	 näkyvät	 tehtävät,	 niiden	 vastuu-
henkilöt	 ja	 toteutusajankohta	 (kts.	
Liite	 1).	 Tehtävien	 totetuttamisen	
aikataulu	 kannattaa	 arvioida	 realis-
tisesti,	sillä	usein	toteuttaminen	voi	
viedä	paljon	enemmän	aikaa	kuin	on	
arvioitu.

Projektinhallinnan	kulmakiviä:

•	 Työt:	ennen	tapahtumaa,	tapah-
tuman	aikana	ja	tapahtuman	jäl-
keen.

•	 Työnjako:	kuka	vastaa	mistäkin.
•	 Aikataulu:	mihin	mennessä	 asi-

oiden	tulee	olla	hoidettuna.	

Vastuunjako	 kannattaa	 tehdä	 jo	
suunnittelun	alkuvaiheessa	ja	nime-
tä	eri	vastuuhenkilöt	eri	osa-alueille,	
esimerkiksi	budjetti,	tilat,	 tekniikka,	
ohjelma,	 markkinointi,	 turvallisuus,	
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tiedotus.	 Kannattaa	 jakaa	 tehtävät	
myös	 itse	 tapahtumapäivälle	 mah-
dollisimman	tarkkaan.

3.3.	Yhteistyökumppanit

Tapahtumaa	 suunnitellessa	 on	 tär-
keää	 pohtia	 millaisia	 yhteistyöta-
hoja	voitaisiin	löytää	ja	mitä	hyötyä	
yhteistyöstä	muiden	tahojen	kanssa	
olisi.	Yhteistyö	mahdollistaa	isompi-
en	 tapahtumien	 järjestämisen,	 sillä	
yhteistyökumppaneista	 on	 hyötyä	
esimerkiksi	resurssien	 ja	kulujen	 ja-
kamisessa. 

Yhteistyökumppaneita	 voi	 löytyä	
muista	 alueen	 yhdistyksistä,	 järjes-

töistä,	 seuroista	 ja	 yrityksistä.	 Kan-
nattaa	 olla	 itse	 aktiivinen	 ja	 ottaa	
rohkeasti	 yhteyttä	 potentiaalisiin	
yhteistyökumppaneihin.	

Yhteistyökumppanien	 rooleja	 Kau-
punginosaviikoilla:

•	 Tapahtumapaikan	omistaja
•	 Oheistapahtumien/-ohjelman	

järjestäjä
•	 Alihankkija	 (ruoka,	 äänentoisto,	

turvallisuus,	ensiapu	yms.)
•	 Rakenteiden/kalusteiden	toimit-

taja
•	 Rahoittaja/sponsori

Tsempin kahvipiste, Nummenpakka 2013.
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4. viestintä ja tiedotus

Tapahtumasta	 tiedottaminen	 tu-
lisi	 aloittaa	 hyvissä	 ajoin	 ennen	 h-
hetkeä.	 Sisäinen	 tiedottaminen	 ta-
pahtuman	 järjestämisessä	 mukana	
oleville	 tahoille	 tulee	 toimia	 alusta	
alkaen	ja	kaikkien	on	tärkeää	tietää	
koko	ajan	missä	mennään.	

Julkinen	 tiedottaminen	 esimerkiksi	
medialle	 ja	 yhteistyökumppaneille	
tulee	aloittaa	niin	aikaisin	kun	mah-
dollista,	 kunhan	 vain	 tapahtuman	
perusasiat	kuten	aika,	paikka,	esiin-
tyjät,	ohjelma	jne.	on	varmistettu.

Tapahtumaa	 varten	 on	 hyvä	 laatia	
tiedotussuunnitelma,	 johon	 lista-
taan	käytänön	toimet	ja	niiden	aika-
taulut.	Tiedotussuunnitelmaan	kan-
nattaa	sisällyttää:

•	 Tavoitteet
•	 Kohderyhmä
•	 Tiedotuskanavat
•	 Mihin	 erityisesti	 halutaan	 pa-

nostaa
•	 Kuinka	 paljon	 markkinointiin	

voidaan	sijoittaa	resursseja

Turun	 Kaupunginosaviikkojen	 tuki	
ry:n	 tehtävänä	 on	 huolehtia	 Kau-
punginosaviikkojen	 yleistiedotuk-
sesta	ja	-markkinoinnista.	

Se	tarkoittaa	tiedottamista:	

•	 Yhdistyksen	verkkosivuilla,	Face-
bookissa	ja	Twitterissä.

•	 Medialle	tiedotteiden	kautta.
•	 Sähköpostitse	 uutiskirjeillä	 ja	

muilla	 keinoin	ohjelman	 toteut-
tajille	ja	sidosryhmille.

Se	tarkoittaa	markkinointia:

•	 Tapahtumajärjestäjät saavat 
jaettavaksi	 tapahtumajulisteita	
(koot	A2,	A3	tai	A4).	

•	 Tapahtumajärjestäjät saavat 
jaettavaksi	 omalla	 alueellaan	
Kaupunginosaviikkojen	 ohjel-
makalentereita	 (painosmäärää	
katsotaan	tapauskohtaisesti	kau-
punginosan	tarpeen	mukaan).

Turun	Kaupunginosaviikkojen	tuki	ry	
painattaa	myös	koko	vuoden	tapah-
tumat	 kokoavia	 tapahtumakalente-
reita	 ja	 levittää	 niitä	 kirjastoihin	 ja	
muutamiin	 muihin	 keskuspaikkoi-
hin.	 Tapahtumajärjestäjät	 ovat	 vas-
tuussa	 kalentereiden	 ja	 julisteiden	
levittämisestä	omalle	alueelleen.

Painettavaa	 mainosmateriaalia	 voi		
levittää	 esimerkiksi	 erilaisten	 taho-
jen	(kaupat,	taloyhtiöt,	koulut,		jne.)		
ilmoitustauluille	ja	kirjastoihin	tai	ja-
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kaa	suoraan	postiluukkuihin.	

Tapahtumajärjestäjät	 voivat	 lisäksi	
lainata	 Turun	 Kaupunginosaviikko-
jen	 tuki	 ry:ltä	 Kaupunginosaviikko-
jen	 logolla	 varustettuja	 banderol-
leja,	 windereitä,	 A-ständejä	 ja	 roll	
upeja. Materiaalien	 varaus	 omalle	
viikolle/oman	 tapahtuman	 yhtey-
teen	 tapahtuu	 ottamalla	 yhteyttä:	
info@kaupunginosaviikot.net. 

Rekvisiitta	 pitää	 hakea	 joko	
Kaupunginosaviikkojen	 varastolta	
osoitteessa	 Linnankatu	 41 tai sit-
ten	 sopia	 edellisen	 viikon	 tapah-
tumajärjestäjien	 kanssa	 noudosta	
ja	 hausta.	Materiaalit	 tulee	 palaut-
taa	 sovitusti	Kaupunginosaviikkojen	
varastoon	tapahtuman	päätyttyä.

Tapahtumia	 kannattaa	 ilmoittaa	
myös	 erilaisiin	 tapahtumakalente-
reihin verkossa.	Ilmaisia	tapahtuma-
kalentereita	ovat	mm:

•	 Turun	 Sanomien	 Menovinkit:	
http://menovinkit.ts.fi/

•	 Turun seudun tapahtumakalen-
teri: https://kalenteri.turku.fi/
events/calendar	 (Ohje:	 http://
www.turku.fi/sites/default/files/
atoms/files//kalenteriohje_-_ul-
kopuolinen17.pdf	)

Viestintämateriaalien	 ulkoasu	 tulee	
suunnitella	selkeäksi ja luettavaksi. 

Materiaalista	 on	 hyvä	 löytyä	 myös	
seuraavat	tiedot:	

•	 Mistä	tarkempi	ohjelma	löytyy
•	 Keneltä	saa	lisätietoja
•	 Yhteistyökumppanien	 nimet	 tai	

logot
•	 Somelinkit

Sosiaalisessa	 mediassa	 (Facebook,	
Twitter,	 Instagram)	 kannattaa	 käyt-
tää #Kaupunginosaviikot	-hashtagia.

Turun	kaupunki	tarjoaa	tapahtuma-
järjestäjälle	 kaksi	pääväylää	viestin-
tä-	 ja	 markkinointiasioissa:	 Turun	
kaupungin	ja	Visit	Turun	eli	kaupun-
gin	 matkailutoimiston	 viestintäka-
navat.	Turun	kaupungin	viestintä	on	
suunnattu	pääasiassa	turkulaisille	ja	
Turun	seudulla	asuville	ja	Visit	Turun	
viestintä	kaupunkiin	saapuville	koti-
maisille	ja	kansainvälisille	vierailijoille.

Turun	 kaupunki	 tukee	 tapahtuma-
järjestäjiä	 antamalla	 kaupungin	
viestintäkanavia	 ja	 -välineitä	 tapah-
tumajärjestäjän	 käyttöön,	 mutta	
päätös	 kaupungin	 kanavien	 käyttä-
misestä	 on	 aina	 Turun	 kaupungin	
viestinnällä.

Lisätietoja	 Turun	 kaupungin	 vies-
tinnästä:	 http://www.meetturku.fi/
meet-turku/tapahtumajarjestajan-
opas/tapahtumajarjestajan-avuksi/
tapahtumien-markkinointi-ja
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Tapahtumamarkkinoinnin	keinoja:

•	 Sosiaalinen	media
•	 Nettisivut

•	 Sähköpostilistat
•	 Lehdet	ja	radio
•	 Lehdistötilaisuus

•	 Televisio
•	 Yhdistysten/seurojen	omat	lehdet	ja	muut	painatteet

•	 Tapahtumakalenterit	verkossa
•	 Painettava	mainosmateriaali	(flyerit,	julisteet)

•	 Kadunvarsimainokset	(banderollit,	liput)
•	 Tempaukset

Martti 2016.
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5. luvat ja ilmoitukset

5.1.	Maanomistajan	lupa

Kaikkiin	 ulkoilmatapahtumiin	 ja	
myyntitilaisuuksiin	 tarvitaan	 aina	
maanomistajan	 lupa.	 Jos	 tilaisuus	
halutaan	 järjestää	Turun	kaupungin	
omistamalla	 yleisellä	 alueella,	 esi-
merkiksi	puistossa,	kadulla	 tai	 toril-
la,	lupaa	haetaan	Turun	kaupungilta.	
Täytä	 tapahtumaa	 varten	 tapahtu-
mailmoituslomake:	 https://www.
turku.fi/sites/default/files/atoms/
files/tapahtumailmoitus_1.pdf

Hakemus	palautetaan	osoitteeseen:	
Turun	kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala	/	Tapah-
tumat
PL	11,	20101	Turku
tai	 sähköpostin	 liitteenä	 kaupunki-
ymparistotoimiala@turku.fi.

Liikuntapaikkojen	 tapahtumaluvat	
myöntää	 Liikuntapalvelukeskus:	
https://www.turku.fi/organisaatio/
toimialat/vapaa-aikatoimiala/liikun-
tapalvelut

5.2.	Ilmoitus	yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden	 järjestämisestä	
on	 tehtävä	 kirjallinen	 ilmoitus po-
liisille.	 Poikkeuksen	 muodostavat	
yleisötilaisuudet,	 jotka	osanottajien	

vähäisen	määrän,	 tilaisuuden	 luon-
teen	 tai	 järjestämispaikan	 vuoksi	
eivät	 edellytetä	 toimia	 järjestyksen	
ja	 turvallisuuden	 ylläpitämiseksi	 tai	
sivullisille	 ja	 ympäristölle	 aiheutu-
van	 haitan	 estämiseksi	 tai	 erityisiä	
liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän	 on	 tehtävä	 ilmoitus	 vä-
hintään	viisi	 vuorokautta	 ennen	ti-
laisuuden	alkamista.		Suositeltavaa
on	 kuitenkin	 tehdä	 ilmoitus	 jo	 ai-
emmin.	 Poliisi	 vaatii	 myös	 muita	
selvityksiä,	kuten	esimerkiksi	yleisö-
tilaisuuden	 järjestämispaikan	 omis-
tajan	tai	haltijan	suostumuksen	sekä	
muun	 lainsäädännön	 edellyttämät	
tilaisuuden	 järjestämiseen	 liittyvät	
ilmoitukset,	 luvat	 tai	 toimenpiteet.	
Poliisi	 voi	 myös	 vaatia	 selvityksen	
vastuuvakuutuksen	ottamisesta.

Ilmoitus	 yleisötilaisuuden	 järjestä-
misestä	 -lomake	 pitää	 allekirjoit-
taa	 virallisesti,	 jos	 ilmoittajana	 on	
yhdistys.	 Lomakkeeseen	 tarvitaan	
siis	 yhdistysrekisteriin	 ilmoitettu-
jen	 henkilöiden	 allekirjoitukset	 tai	
allekirjoitus	henkilöltä,	 jos	on	yksin	
oikeutettu	 allekirjoittamaan.	 Poliisi	
voi	 tarkistaa	 allekirjoitusoikeuden	
yhdistysrekisteristä.
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Poliisin	 ilmoitus	 yleisötilaisuuden	
järjestämisestä	 -lomake	 löytyy	 os-
oitteesta:	 http://www.poliisi.fi/lu-
vat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Huom!	 Ilmoitus	 yleisötilaisuudesta	
maksaa	30	€.	Poliisin	hinnasto	kan-
nattaa	tarkistaa	vuosittain.	

Poliisi/lupa-asiat	 (Varsinais-Suomi):	
www.poliisi.fi/lounais-suomi
puh.	0295	417	187

5.3.	 Turvallisuus-	 ja	 pelastus-
suunnitelma

Tapahtuman	 turvallisuudesta	 on	
tehtävä turvallisuussuunnitelma,	
joka	 toimitetaan	 poliisille	 yleisöti-
laisuusilmoituksen	 liitteenä.	 Usein	
tapahtumaa	 varten	 tehdään	 katta-
va	 turvallisuussuunnitelma,	 jonka	
osaksi	 laaditaan	 pelastussuunnitel-
ma.

Pelastuslaissa	 (379/2011)	 on	 vaa-
timus	 laatia	 pelastussuunnitelma	
yleisötilaisuuksiin	 ja	 muihin	 tapah-
tumiin,	 joihin	 osallistuvien	 ihmis-
ten	 suuren	määrän	 (vähintään	 200	
henkilöä	 on	 läsnä	 samanaikaisesti)	
tai	muun	erityisen	syyn	vuoksi	sisäl-
tyy	merkittävä	 henkilö-	 tai	 palotur-
vallisuusriski.	 Tällaisia	 tapahtumia	
ovat	esimerkiksi	urheilutapahtumat,	
konsertit	 ja	 esitykset	 sekä	 erilaiset	
seikkailu-tapahtumat.	 Väkimääräl-

tään	 pienempäänkin	 tapahtumaan	
on	 laadittava	 pelastussuunnitelma,	
jos	yleisö	on	tapahtuman	aikana	jol-
lakin	 tavalla	 vaarassa.	 Esimerkiksi,	
jos	 tapahtumapaikan	 poistumisjär-
jestelyt	 poikkeavat	 tavanomaisesta,	
esityksessä	 käytetään	 tehosteina	
avotulta,	ilotulitteita,	muita	pyrotek-
nisiä	 tuotteita	 tai	palo-	 ja	 räjähdys-
vaarallisia	kemikaaleja.

Pelastussuunnitelma	 on	 toimitet-
tava	 viimeistään	 14	 vuorokautta	
ennen	 tilaisuuden	 alkamista	 pelas-
tusviranomaiselle.	 Pelastussuunni-
telman	 ohjeet	 ja	 lomake	 löytyvät	
Varsinais-Suomen	 pelastuslaitoksen	
sivuilta:	 http://www.vspelastus.fi/
yleisotilaisuudet

Turvallisuus-	 ja	 pelastussuunnitel-
masta	tulee	käydä	ilmi:

1.	 tapahtuman	kuvaus:	 luonne,	 jär-
jestäjät,	kohderyhmä,	ajat,	osallistu-
jien	määrä
2.	 turvallisuudesta	 vastaavat	henki-
löt	ja	varahenkilöt	yhteystietoineen
3.	riskien	arviointi
4.	 onnettomuuksia	 ennaltaehkäise-
vät	toimet,	 joissa	huomioitava	mm.	
seuraavat	tekijät:
•	 poistumistiet	(esteettömyys,	riit-

tävyys,	havaittavuus)
•	 alkusammutuskalusto	 (soveltu-

vuus,	määrä,	sijoittelu,	havaitta-
vuus)
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•	 Pelastuslaitoksen	 toimintaedel-
lytykset	 (riittävät	 pelastustie,	
opastus)

•	 rakenteet,	sisusteet	ja	somisteet	
(sijoittelu,	kestävyys,	palamatto-
muus	tai	palosuojakäsitelty	ma-
teriaali)

•	 vaaralliset	 aineet	 (nestekaasu,	
polttoaineet,	 avotuli,	 pyrotek-
niikka)

5.	 toimintaohjeet	 onnettomuus-	 ja	
vaaratilanteissa
6. vakuutukset
7.	 järjestyksenvalvontasuunnitelma,	
jossa	 on	 huomioitava	 mm.	 seuraa-
vat	tekijät:
•	 järjestyksenvalvonnasta	vastaava
•	 järjestyksenvalvojien	 lukumää-

rä,	sijoittaminen	sekä	tehtävät
•	 viestijärjestelmä
8.	 liikennesuunnitelma,	 jossa	 huo-
mioitava	mm.	seuraavat	tekijät:
•	 liikennejärjestelyt
•	 tarve	katujen	sulkemiseen	liiken-

teeltä	 ja	 tätä	 varten	 tarvittava	
tienomistajan	lupa

•	 liikenteenohjaus	 sekä	 liikenteen	
ohjaajat	ja	heidän	tehtävänsä

•	 pysäköintijärjestelyt

5.4.	Elintarvikemyynti

Elintarvikkeita	myydään	usein	ulko-
tiloissa	 yleisötapahtumien	 aikana.	
Ulkomyynnillä	 tarkoitetaan	 ulkoti-
lassa	 tapahtuvaa	 elintarvikkeiden	
tarjoilua,	myyntiä	tai	muuta	luovut-

tamista	 sekä	 näihin	 liittyviä	 välittö-
miä	 muita	 käsittelyvaiheita.	 Sekä	
elintarviketoimijalla	 että	 tapahtu-
majärjestäjällä	on	omat	velvollisuu-
tensa	 elintarvikkeiden	myynnin	 jär-
jestämisessä.                                       

Mikäli	 elintarvikkeita	 myydään	 ta-
pahtuman	yhteydessä,	tulee	tapah-
tuman	 järjestäjän	 varmistaa,	 että	
tapahtumaan	 osallistuvista	 elintar-
vikehuoneistoista	 on	 tehty	 asian-
mukainen	 ilmoitus.	 Ilmoituksen	
tekemisestä	 kuitenkin	 vastaa	 elin-
tarvikealan	toimija.

Ilmoituslomake liikkuvasta elin-
tarvikehuoneistosta: https://www.
turku.fi/sites/default/files/atoms/
files/54.7_toimijan_ilmoitus_liikku-
vasta_elintarvikehuoneistosta.pdf

Tapahtumajärjestäjä	voi	halutessaan	
tiedottaa	 kootusti	 tapahtumansa	
elintarviketoimijoista.	 Varsinainen	
tiedotusvelvollisuus	 kuitenkin	 on	
itse	elintarviketoimijalla.

Tiedotuslomake liikkuvasta elin-
tarvikehuoneistosta: https://www.
turku.fi/sites/default/files/atoms/
files/54.6s_tiedottaminen_elint_
myynnista.pdf

Tilapäiseksi	elintarvikkeiden	myyn-
niksi	katsotaan	toiminta,	joka	kestää	
enintään	 2	 vuorokautta	 ja	 toistuu	
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harvemmin	 kuin	 30	 vuorokauden	
välein.	 Elintarvikkeiden	 tilapäisestä	
valmistuksesta,	 tarjoilusta	 ja	myyn-
nistä		on	tehtävä	ilmoitus	Turun	kau-
pungin	 ympäristöterveydenhuol-
toon	 viimeistään	 14	 vuorokautta 
ennen	myynnin	aloittamista.

Yksityishenkilöiden,	 järjestöjen	 tai	
muiden	 pienten	 toimijoiden	 ei tar-
vitse	tehdä	ilmoitusta	vähäriskises-
tä	 elintarvikkeiden	 myynnistä	 tai	
tarjoilusta	 (esim.	 grillimakkara	 ja	
kahvi).	 Pop-up-tyyppisestä	 toimin-
nasta,	joka	kestää	useamman	päivän	
tulee	kuitenkin	tehdä	ilmoitus.

Ilmoituslomake	elintarvikkeiden	ti-
lapäisestä	myynnistä: https://www.
turku.fi/sites/default/files/atoms/
files/35-534s_tilapainen_myynti.
pdf

Täytetyt	 lomakkeet	 lähetetään	 joko	
sähköpostin	 liitteenä	 osoitteeseen:	
ymparistoterveydenhuolto@turku.fi
tai	postitse	osoitteeseen:
Turun	ympäristöterveydenhuolto
PL	355
20101	TURKU

Tapahtumista,	 joissa	 tarjotaan	 tai	
myydään	 elintarvikkeita	 ja	 joihin	
odotetaan	 osallistuvan	 yhtäaikai-
sesti	yli	500	henkeä,	on	tapahtuman	
järjestäjän	 tehtävä	 suurtapahtu-
mailmoitus.	Ilmoitus	tehdään	kirjal-

lisesti	 Turun	 kaupungin	 ympäristö-
terveydenhuollolle	4 viikkoa	ennen	
tilaisuuden	alkamista.

Ohjeet	 suurtapahtumailmoituksen	
tekemiseen: https://www.turku.fi/
sites/default/files/atoms/files/suu-
ret_yleisotapahtumat_2016.pdf

HUOM!	Elintarvikkeiden	myyntialu-
eella	on	oltava	mahdollisuus	käsien	
hygieeniseen	pesuun.	Jos	elintarvik-
keita	myydään	yleisötapahtumassa,	
tulee	 tapahtuman	 järjestäjän	 var-
mistaa	 talousveden	 saanti	 myynti-
alueella.	Järjestäjän	tulee	myös	huo-
lehtia,	 että	 myyjillä	 on	 käytössään	
hygieeniset	saniteettitilat.  

Myyntipisteiden	 yhteydessä	 tulee	
olla	 riittävä	 määrä	 jäteastioita.	 As-
tioiden	 tulee	 olla	 kannelliset,	 jotta	
jätteet	 eivät	 houkuttele	 lintuja	 tai	
muita	haittaeläimiä.	Tilaisuuden	jär-
jestäjä	on	velvollinen	huolehtimaan	
alueen	jätehuollosta	ja	jäteastioiden	
tyhjentämisestä	(kts.	s.	27).

Lisätietoa:

•	 Turun	 kaupungin	 ulkomyynti-
ohje:	 http://www.turku.fi/sites/
default/files/atoms/files/ulko-
myyntiohje.pdf

•	 Eviran	 ulkomyyntiohje:	 https://
www.evira.fi/globalassets/tie-
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toa-evirasta/lomakkeet-ja-oh-
jeet/elintarvikkeet/ulkomyynti/
ulkomyyntiohje_2012.pdf

•	 Valviran	 ohje	 hygieenisistä	 jär-
jestelyistä	 ja	 jätehuollosta:	
http://www.valvira.fi/-/suurten-
yleisotilaisuuksien-hygieeniset-
jarjestelyt-ja-jatehuolto

5.5.	Musiikki	ja	meluilmoitus

Kun	 yksityishenkilö,	 yritys,	 yhdistys	
tai	 yhteisö	 järjestää	 tapahtuman,	
jossa	soi	musiikki,	musiikinkäyttöön	
tarvitaan	 Teoston	 ja	 Gramexin	 yh-
teinen tapahtumalupa.	 Tällaisia	
tapahtumia	 ovat	 esimerkiksi	 kon-
sertit,	 festivaalit,	näytökset,	näytte-
lyt,	 messut,	 yritysten	 ja	 yhteisöjen	
henkilökunnalleen	 järjestämät	 pik-
kujoulut	 tai	 kesäjuhlat,	 asiakas-	 tai	
jäsentilaisuudet	 tai	 muut	 vastaavat	
tapahtumat. 

Tapahtumassa	musiikkia	 voi	 esittää	
bändi,	 orkesteri	 tai	 artisti	 (elävää	
musiikkia)	 tai	 siellä	 voidaan	 soittaa	
musiikkia	 levyltä,	 digitaalisesta	 tie-
dostosta	tai	muulta	äänitteeltä	(me-
kaaninen	 tanssimusiikki)	 tai	 tapah-
tumassa	voidaan	esittää	karaokea.

Tapahtumalupa	 tarvitaan	 sekä	 pää-
symaksullisiin	että	maksuttomiin	ta-
pahtumiin	 eikä	 sillä,	 järjestetäänkö	
tapahtuma	 ravintolassa	 vai	 yksityi-

sessä	juhlatilassa	ole	merkitystä.

Lisätietoa	ja	 lupahakemus:	https://
www.teosto.fi/kayttajat/tarvitsen-
ko-luvan/tapahtumat-festivaalit-
konsertit-muut

Erityisen	häiritsevää	melua	 aiheut-
tavista	 tapahtumista,	 kuten	 suu-
resta	 ulkona	 järjestettävästä	 yleisö-
tapahtumasta,	 jonka	 aiheuttaman	
melun	voidaan	olettaa	kantautuvan	
laajalle	 alueelle	 tai	 äänenvahvisti-
men	 ja	äänentoistolaitteiden	erityi-
sen	häiritsevää	melua	aiheuttavasta	
käytöstä	 ulkotiloissa	 yöaikaan	 klo	
22.00–07.00	 on	 laadittava	 meluil-
moitus	 Turun	 kaupungin	 ympäris-
tönsuojeluun	 	 viimeistään	 30	 vuo-
rokautta	ennen	tapahtumaa.

HUOM!	Ilmoitusta	ei	tarvitse	tehdä,	
jos	 kyseessä	 on	 äänenvahvistimien	
käyttö	klo	24.00	asti	tai	kun	kysees-
sä	on	yksipäiväinen	 ja	kertaluontei-
nen	 tapahtuma	 yleisökäyttöön	 ja	
tarkoitukseen.	Myöskään	akustiseen	
katusoittoon	ei	tarvita	lupaa.	Järjes-
tyslaki	 kieltää	 kuitenkin	 häiritsevän	
metelöinnin.	

Tarkemmat	ehdot	 ja	 lisätietoa	me-
luilmoituksesta: https://www.tur-
ku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ym-
paristo/ymparistoluvat-ja-valvonta/
ymparistonsuojelun-luvat-ja-ilmoi-
tukset-0
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Tilapäisen	melun	torjunnasta	 ja	ää-
nentoistolaitteiden	 käytöstä	 saa	
neuvoja	 kaupunkiympäristötoimi-
alan	 Ympäristönsuojelutoimistosta:	
https://www.turku.fi/toimipaikat/
ymparistonsuojelu

5.6.	Muut	luvat	ja	ilmoitukset

•	 Anniskeluluvat myöntää	 Alue-
hallintovirasto:	 http://www.
avi.fi/web/avi/anniskeluluvat#.
WmD4Ra5l-Uk

•	 Mielenosoituksesta	 riittää	 il-
moitus	poliisille

•	 Kuvauksia varten (tv,	 elokuva)	
tarvitaan	 maanomistajan	 lupa.	
Mikäli	 elokuvan	 kuvaaminen	

yleisellä	 paikalla	 rajoittaa	 mui-
den	 liikkumista	 tai	 aiheuttaa	 ti-
lapäisiä	 liikennejärjestelyjä,	teh-
dään	 ilmoitus	 poliisille,	 poliisin	
lupaneuvontaan.

•	 Ilotulituksen	 tai	 tulinäytöksen 
järjestämiseen	tai	pyroteknisten	
tehosteiden	 käyttöön	 tarvitaan	
maanomistajan	 lupa.	 Ilotulit-
teiden	 käytöstä	 tapahtumien	
aikana	 ilmoitetaan	 kirjallisesti	
ilotulituslomakkeella	 pelastus-
viranomaiselle:	 http://www.vs-
pelastus.fi/sites/default/files/
atoms/files/11-69s_ilotuliteil-
moitus_1.pdf.	 Jos	 kyseessä	 on	
ilotulitusnäytös	 tarvitaan	 luvat	
myös	 poliisilta.	 Lisätietoa	 pe-
lastuslaitoksen	 sivulta:	 http://
www.vspelastus.fi/ilotulitteet

Kysymykset	Turun	lupa-
asioihin	liittyen:	

Kaisa	Kauma-Laula
puh.	(02)	262	4136
kaisa.kauma@turku.fi
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6. turvallisuus

6.1.	Järjestyksenvalvonta

Milloin	 tapahtuman	 järjestyksen-
valvonta on tarpeen?

Tapahtumaan,	 joka	 on	 määritelty	
yleisötilaisuudeksi	tulee	pääsääntöi-
sesti	 järjestää	 järjestyksenvalvonta.	
Tapahtuman	 luonne	 ja	 tapahtuma-
alueen	suuruus	vaikuttavat	tarvitta-
vien	 järjestyksenvalvojien	määrään.	
Poliisin	 tehtävänä	 on	 määrittää	 ta-
pahtuman	 järjestyksenvalvonnan	
tarve	ja	järjestyksenvalvojien	määrä.

Yleensä	jos	tapahtuma	on	maksulli-
nen	ja	siihen	osallistuu	paljon	ihmi-
siä,	on	järjestyksenvalvonta	tarpeel-
lista	 järjestää.	 Nyrkkisääntönä	 on	
1/100,	eli	yksi	vartija	sataa	tapahtu-
man	osallistujaa	kohti.

Järjestyksenvalvojat	 tulee	 ilmoittaa	
järjestyksenvalvontasuunnitelmas-
sa	 osana	 turvallisuus-	 ja	 pelastus-
suunnitelmaa,	 joka	 tehdään	 ylei-
sötilaisuusilmoituksen	 yhteydessä.	
Suunnitelmaan	 tulee	 sisällyttää	
järjestyksenvalvojien	 tarve	 ja	 mää-
rä	 sekä	 heidän	 sijoittautumisensa	
alueelle.	 Valvontaa	 vaativia	 alueita	
ovat	usein	esiintymislava	ja	sen	lähi-
ympäristö,	tapahtuman	sisäänkäynti	
sekä	narikka.	

Järjestyksenvalvontasuunnitelmas-
sa	tulee	käydä	ilmi	:

•	 järjestyksenvalvojien	nimet
•	 henkilötunnukset
•	 järjestyksenvalvojakorttien	 nu-

merot

Tapahtumaan	 on	 myös	 mahdol-
lista	 nimittää	 tilapäisiä	 järjestyk-
senvalvojia,	 joilla	 ei	 ole	 jv-korttia.	
Tilapäisellä	 järjestyksenvalvojalla	
on	rajoitetut	oikeudet	ja	heidän	rin-
nallaan	 tapahtumassa	 on	 oltava	
myös	 kortillisia	 järjestyksenvalvojia.	
Tilapäiseksi	 järjestyksenvalvojaksi	
hyväksyminen	 yksittäiseen	 tilaisuu-
teen	maksaa	 27	 €	 /	 henkilö.	 Hinta	
kannattaa	 tarkistaa	 vuosittain.	 Jär-
jestyksenvalvojakortin	 saa	 poliisilta	
suorittamalla	järjestyksenvalvonnan	
peruskoulutuksen.

Jos	järjestyksenvalvojien	löytäminen	
omaan	tapahtumaan	tuntuu	hanka-
lalta,	 kannattaa	 tiedustella	 asiasta	
yhteistyökumppaneilta	 sekä	 muilta	
alueella	 tapahtumia	 järjestäviltä	 ta-
hoilta.	

Yrityspuolella	 Turun	 alueella	 järjes-
tyksenvalvojia	 välittää	 esimerkiksi	
X-SEC:	http://xsec.fi/	
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6.2. Ensiapu

Ensiapu	 on	 tärkeä	 osa	 tapahtuma-
turvallisuutta.	 	 Tapahtuman	 järjes-
täjä	 on	 vastuussa	 siitä,	 että	 tapah-
tumassa	 on	 riittävä	 ensiapuvalmius	
ja ensiavusta	on	tehty	suunnitelma	
osaksi	pelastussuunnitelmaa.

Tarvittavan	 ensiapuhenkilöstön	
määrä	 riippuu	 tapahtuman	suuruu-
desta,	 riskiarviosta	 ja	yleisömääräs-
tä.	 Suuntaa-antavista	 tapahtuman	
ensiapuhenkilöstömääristä	 voidaan	
sanoa	seuraavasti:

•	 Pienen riskin tapahtuma	 (muu-
tama	sata	henkeä),	suositus	en-
siapuhenkilöstölle	 on	 noin	 1-3	
henkeä.

•	 Vähäisen	riskin	tapahtuma	(alle	
3000	henkeä),	jonka	tapahtuma-
alue	 on	 helposti	 hallittavissa,	
suositus	on	noin	3-5	henkeä.

•	 Ilmeisen riskin tapahtuma 
(3000-10	000	henkeä),	 jossa	on	
jo	selkeitä	riskitekijöitä,	suositus	
ensiapuhenkilöstölle	 on	 yli	 10	
henkeä.

Ensiapuhenkilöstöllä	 tulee	olla	 suo-
ritettuna	ensiavun	tasot	EA1 ja EA2.
Ensiapusuunnitelmaa	 varten	 järjes-
täjän	 tulee	 selvittää	 ensihoitoalu-
een	nykyinen	ensihoitovalmius	sekä	
kunnan	terveyskeskuksen	 ja	päivys-
tävän	 sairaalan	 ensiavut	 ja	 niiden	

valmiudet.

Tapahtumalle	 tulee	 nimetä	 turva-
päällikkö.	 Turvapäällikön	 vastuulla	
on	huolehtia	avun	hälyttämisestä	ta-
pahtuma-alueella	 sekä	 	ensiavun	 ja	
ensihoidon	 hälyttämisohjeiden	 laa-
timinen	tapahtuman	henkilökunnal-
le.	 Laadittu	 suunnitelma	 ensiavun	
osalta	tulee	käydä	läpi	kaikkien	ensi-
apuun	osallistuvien	kanssa	sekä	mie-
luusti	tapahtuman	koko	henkilöstön	
kanssa.	 Erityisen	 tärkeässä	 roolissa	
on	avun	hälyttäminen,	avuntarpeen	
havainnointi	 ja	 niihin	 liittyvät	 toi-
mintatavat	tapahtuman	aikana.

Tapahtuman	 ensiapuryhmät	 voivat	
olla	 partioivia,	 mutta	 suuremmissa	
tapahtumissa	(yli	200	hlö)	vähintään	
yhden	 ryhmän	 on	 muodostettava	
kiinteä	 ensiapupiste.	 Ensiapupis-
teessä	 tulee	 olla	 lepopaikkoja	 sekä	
laajempi	 varustus	 kuin	 kiertävillä	
ryhmillä.

Mikäli	kyseessä	on	suuren	kokoluo-
kan	tapahtuma,	tulee	jo	tapahtuman	
suunnitteluvaiheessa	olla	 yhteydes-
sä	 sairaanhoitopiirin	 ensihoitokes-
kukseen,	jotta	he	voivat	tarvittaessa	
nostaa	ensiavun	valmiuksia	tapahtu-
man	ajankohtana.	Heille	tulee	myös	
toimittaa	 tapahtuman	 aluekartta,	
josta	tulee	käydä	selkeästi	ilmi,	mis-
tä	 lisäapu	 ja	 ambulanssit	 saadaan	
tuotua	alueelle.
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Turussa	 ensiapupäivystyksen	 voi	 ti-
lata	 tapahtumaan	 Suomen	 Punai-
sen	Ristin	Turun	osastolta:	https://
rednet.punainenristi.fi/node/4280

Jos	alueellasi	toimii	SPR:n	alueosas-
to,	heidät	kannattaa	pyytää	mukaan	
tapahtumaan	 esittelemään	 omaa	
toimintaansa.		Tällä	tavoin	kutsuttu-
na	he	tulevat	yleensä	ilmaiseksi.	

6.3. Vakuutukset

Vastuuvakuutus	 on	 pakollinen	 osa	
tapahtuman	lupa-asioita.	Sekä	polii-
si	että	pelastusviranomaiset	molem-
mat	 edellyttävät	 voimassaolevaa	
vastuuvakuutusta,	 jotta	 tapahtuma	
saisi	 hyväksytyn	 päätöksen	 turval-
lisuus-	 sekä	 pelastussuunnitelman	
osalta.	

Vastuuvakuutus	 pitää	 olla	 hankit-
tuna	 mahdollisia	 onnettomuus-	 tai	
vahinkotilanteita	 varten,	 joiden	
todennäköisyys	 on	 sitä	 suurempi,	
mitä	 kookkaampi	 tapahtuma	 on.	
Vastuuvakuutuksesta korvataan 
toiminnassa	 toiselle	 aiheutettua	
henkilö-	 tai	 esinevahinkoa,	 josta	
vakuutuksenottaja	 on	 oikeuden	
mukaan vastuussa.  

Vastuuvakuutus ei korvaa tapahtu-
majärjestäjälle	 sen	 henkilökunnalle	
tai	 talkooväelle	 tapahtuneita	vahin-
koja.	Henkilöstö-	 ja	omaisuusvahin-

koja	varten	on	omat	vakuutuksensa,	
kuten	 talkoovakuutus,	 tapaturma-
vakuutus sekä irtaimiston vakuutus.

Vastuuvakuutukset	 eivät	 pääsään-
töisesti	korvaa	seuraavia:

•	 vahinkoa	omaisuudelle,	 joka	on	
vakuutuksenottajan	 hallussa,	
lainassa	 valmistettavana,	 asen-
nettavana,	korjattavana,	säilytet-
tävänä	tai	muulla	tavoin	käsitel-
tävänä	tai	huolehdittavana

•	 virheellisesti	tehdyn	työn	korjaa-
misesta	aiheutuneita	kustannuksia

•	 hitaasti	 syntyneitä	ympäristöva-
hinkoja

•	 toiselle	 luovutetun	 tuotteen	 ai-
heuttamia	vahinkoja

•	 tahallisesti	 tai	 törkeällä	 tuotta-
muksella	aiheutettuja	vahinkoja.

Vastuuvakuutus	 antaa	 turvaa	 niin	
tapahtumajärjestäjälle	 itselleen	
kuin	myös	tapahtumaan	osallistuvil-
le	ihmisille.	

Talkoovakuutus	 hankitaan	 talkoo-
työntekijöille	 sattuneita	 tapaturmia	
varten.	Talkoovakuutus korvaa tal-
kooväelle	 sattuneen	 tapaturman	
aiheuttamia	 hoitokuluja,	 tapatur-
man	 aiheuttaman	 pysyvän	 haitan	
tai kuoleman.	Talkootyöllä	tarkoite-
taan	palkatonta	työtä.	Mikäli	maksat	
palkkaa,	 tarvitaan	työtapaturmava-
kuutus	(kts.	s.	35)
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Vastuu-	ja	talkoovakuutuksen	pystyy	
hakemaan	 pitkälti	 kaikista	 kotimai-
sista	vakuutusyhtiöistä.

HUOM!	 Turun	 Kaupunginosaviikko-
jen	Tuki	ry:llä	on	toistaiseksi	voimas-
sa	oleva	toiminnan	vastuuvakuutus.	
Vakuutus	koskee	tapahtumia,	 joissa	
järjestäjänä	 on	 Turun	 Kaupungin-
osaviikkojen	Tuki	ry.	Se	koskee	myös	
Kaupunginosaviikkotapahtumia,	 jos	
Turun	 Kaupunginosaviikkojen	 Tuki	
ry	on	yhtenä	järjestäjistä.

Kaupunginosatapahtumien	 järjes-
täjä	voi	siis	maksutta	hyödyntää	Tu-
run	Kaupunginosaviikkojen	Tuki	ry:n	
vastuuvakuutusta tapahtumaa jär-
jestäessään.	 Mainosmateriaaleissa	
on	tällöin	mainttava	että	tapahtuma	
järjestetään	yhteistyössä	Turun	Kau-
punginosaviikkojen	Tuki	ry:n	kanssa.	
Järjestävän	tahon	tulee	myös	toimit-
taa	 yhdistykselle	 luettelo	 niistä	 ta-
hoista,	joille	halutaan	vakuutussuoja	
järjestäjinä.

Nummenpakka 2013.
Kärsämäki-Takakirves 2012.
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7. jätehuolto ja siivous

7.1.	Jätehuolto

Tapahtuma-alueen	 siisteydestä	 on	
tärkeää	 huolehtia	 aktiivisesti	 jo	 ta-
pahtuman	 aikana.	 Jäteastioita	 on	
sijoitettava	kattavasti	koko	tapahtu-
ma-alueelle	 ja	 ne	 on	 tyhjennettävä	
riittävän	 usein.	 Jos	 tapahtuma	 kes-
tää	useamman	päivän,	on	jäteastiat	
tyhjennettävä	 ja	 alue	 siivottava	 vä-
hintään	kerran	päivässä.

Tapahtuman	järjestäjä	vastaa	jättei-
den	lajittelusta	ja	erilliskeräämises-
tä	jätehuoltomääräysten	mukaisesti.	
Kierrätettäville	jätteille,	kuten	lasille,	
metallille,	 pahville	 ja	 keräyskarton-
gille,	on	hankittava	omat	keräysasti-
at,	jos	niitä	kertyy	jätelajeittain	yli	10 
kiloa	tilaisuuden	aikana.	Biojäte	on	
kerättävä	erilleen,	jos	sitä	syntyy	yli	
100 litraa	tilaisuuden	aikana.	Lajitte-
luastiat	tulee	merkitä	selkeästi.

Jätteidenhuollosta	 ja	 tapahtuma-
alueen	 siivouksesta	 vastaa	 tapah-
tumanjärjestäjä.	Yli 1 000	 henkilön	
yleisötilaisuudesta	 on	 laadittava	 jä-
tehuoltosuunnitelma.	 Suunnitelma	
palautetaan	 Turun	 kaupungin	 ym-
päristönsuojeluun	viimeistään	kaksi	
viikkoa	ennen	tapahtumaa.	Suunni-
telman	voi	tehdä	joko	vapaamuotoi-
sesti	tai	sähköisellä	lomakkeella.

Lisätietoa	 tapahtumien	 jätehuol-
losta: http://www.turku.fi/asu-
minen-ja-ymparisto/ymparisto/
ymparistoluvat-ja-valvonta/ympa-
ristonsuojelun-luvat-ja-ilmoituk-
set-1

Yleisötilaisuuden	 jätehuoltoilmoi-
tuslomake: https://www.turku.
fi/sites/default/files/atoms/files/
yleisotilaisuuden_jatehuoltoilmoi-
tus_2015_0.pdf

Tapahtuman	 jätehuollon	 suunnit-
telu	 kannattaa	 aloittaa	 selvittämäl-
lä,	 millaisia	 jätelajikkeita	 ja	 minkä-
laisia	 jätemääriä	 tapahtuman	 eri	
vaiheissa	 (rakennus	 ja	 purku)	 ja	 eri	
toimipisteillä/alueilla	 oletettavasti	
tuotetaan.	 Tämän	 jälkeen	 on	 hyvä	
kartoittaa	 tapahtumapaikan	 ja	 Tu-
run	kaupungin	valmiudet	jätteen	ke-
räämisen	ja	kierrätykseen.	

Isomman	 tapahtuman	 jätehuollon	
suunnittelussa	on	hyvä	jakaa	tapah-
tuma-alue lohkoihin.	Listaa	eri	 loh-
kojen	alle	kohteessa	 sijaitsevat	pal-
velupisteet	 ja	 eri	 toiminnot,	 joihin	
jätehuoltoa	tulee	organisoida.

Muista	selvittää:

•	 Kuka	vastaa	tapahtuman	jätteis-
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tä ja siivouksesta.
•	 Sekä	 henkilökunnan	 että	 ylei-

sön/osallistujien	jätehuollon	tar-
peet. 

•	 Minkä	 verran	 jäteastioita	 tai	
muita	 jätteen	 keräyskalustoa	
tarvitaan	per	alue.

•	 Tarvitaanko	 rakennus-	 ja	purku-
vaiheeseen	jätelavoja.

Tapahtuma-alueen	 jäteastioiden	on	
hyvä	 olla	 värikkäitä,	 jotta	 ne	 ovat	
helppo	löytää	tapahtuma-alueelta.

Valviran	 ohje	 suurten	 yleisötilai-
suuksien	 hygieenisistä	 järjestelyis-
tä	 ja	 jätehuollosta:	 http://www.
valvira.fi/-/suurten-yleisotilaisuuk-
sien-hygieeniset-jarjestelyt-ja-jate-
huolto	

7.2.	Loppusiivous

Tapahtuman	 järjestäjän	 on	 siivot-
tava	 roskaantunut	 tapahtuma-alue	
ja	 sen	 välittömässä	 läheisyydessä	
olevat	alueet	tapahtuman	loputtua.	
Järjestäjä	 vastaa	myös	 syntyneiden	
jätteiden	 toimituksesta	 hyötykäyt-
töön	 ja	 jäteastioiden	 kuljetuksesta	
pois	alueelta.

Tapahtumassa	 olisi	 hyvä	 olla	 edes	
muutama siivousvastaava	(tapahtu-
man	koosta	riippuen),	jotka	kiertävät	
aluetta	ja	katsovat,	että	yleiset	tilat,	
kuten	 ruokailualueiden	 läheisyys,	

pöydät,	wc-tilat	ja	muut	mahdolliset	
tilat	pysyisivät	 suhteellisen	siisteinä	
jo	tapahtuman	aikana.	Tämä	helpot-
taa	huomattavasti	loppusiivousta.

7.3.	Käymälät

Tapahtumaan	 on	 varattava	 riittävä	
määrä	 käymälöitä	 ja	 niiden	 lähei-
syyteen	 käsienpesupisteitä.	 Käy-
mälöitä	 tulee	 sijoittaa	 eri	 puolille	
tapahtuma-aluetta	ja	niiden	on	olta-
va	 helposti	 yleisön	 saavutettavissa.	
Alueelle	on	myös	laitettava	opasteet	
käymälöiden	 sijainnista.	 Käymälät	
tulee	 tyhjentää	hygieenisesti	 ja	 riit-
tävän	usein.

Valviran	ohjeessa	annetaan	tarkem-
mat	 tiedot	 käymälöiden	 määristä: 
http://www.valvira.fi/-/suurten-
yleisotilaisuuksien-hygieeniset-jar-
jestelyt-ja-jatehuolto

Kokonaismäärästä	 voidaan	 poiketa,	
jos	 tapahtuman	 kesto	 on	 lyhyt	 tai	
alueen	läheisyydessä	on	yleisiä	käy-
mälöitä.	Käymälöiden	määrää	tulee	
puolestaan	 lisätä,	 jos	 tapahtuma	
kestää	yli	viisi	tuntia	tai	tilaisuudessa	
on	anniskelua.
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8. tilat, rakenteet ja kalusteet

8.1.	Mistä	tilat	tapahtumalle?

Kaupunginosaviikoilla	 tapahtuma-
paikkoina	ovat	toimineet	esimerkik-
si	puistot,	urheilukentät,	torit,	park-
kipaikat,	 nuorisotilat,	 seurakuntien	
tilat,	koulut,	yhdistysten	toimitilat	ja	
kirjastot.

Turun	 seudun	 tapahtumapaikkoja	
ja	niiden	vuokraustietoja	on	kerätty	
mm.	tänne:	http://www.meetturku.
fi/meet-turku/tapahtumajarjesta-
jan-opas/tapahtumapaikat

Tilan/tapahtumapaikan etsimises-
sä	kannattaa	ottaa	huomioon:

•	 Tilavarauksen	tekeminen	hyvissä	
ajoin.

•	 Kaikkiin	 ulkoilmatapahtumiin	
tarvitaan		maanomistajan	lupa.

•	 Onko	 tilassa	 valmiina	 rakenteet	
ja	 kalusteet	 tai	 voidaanko	 ne	
saada	esimerkiksi	vuokrattua?	

•	 Onko	 tapahtumapaikalla/tilassa	
yleisö-wc?

•	 Esteettömyys.
•	 Tilan	somistusmahdollisuudet.
•	 Onko	tilassa	 tarvittava	tekniikka	

(esim.	 äänentoisto,	 videotykki,	
valkokangas,	 tietokone)	 tai	 saa-
daanko	se	hankittua.

•	 Saadanko	 vesi/sähkö	 vedettyä	

ulkotapahtumaan?
•	 Onko	tapahtumapaikalla	parkki-

tilaa?
•	 Mahdollisuus	suojautua	sateelta	

ulkotapahtumassa.

Mistä	saa	sähkön	ja	veden	tapahtu-
maan?

Jos	 tapahtumapaikalle	 ei	 ole	 mah-
dollisuutta	vetää	sähköä	edes	jatko-
johdoin,	pitää	tapahtumasähkö	tila-
ta Turku Energialta,	palvelunumero	
02	2628	111,	sähköposti:	asiakaspal-
velu@turkuenergia.fi.	 (Huom!	 ta-
pahtumasähkö	 kannattaa	 tilata	 hy-
vissä	 ajoin,	 mielellään	 viimeistään	
kaksi viikkoa ennen.	 Turku	 Energia	
perii	tilaajalta	 lisäkustannuksen,	 jos	
kytkentä	tilataan	liian	lähellä	toivot-
tua	ajankohtaa.)

Lisätietoja: https://www.turkuener-
gia.fi/sahkoverkko/sahkoliittyma-
ja-sahkon-mittaus/sahkoa-tapahtu-
maan/

Vanhalla	 Suurtorilla	 ja	 Läntisellä	
Rantakadulla	 olevien	 kaupungin	
sähköpisteiden	 osalta	 tiedustelut:	
Kaisa	 Kauma-Laula:	 (02)	 262	 4136,	
kaisa.kauma@turku.fi

Veden	saatavuudesta	on	neuvotelta-
va	tapahtumapaikan	omistajan	kans-
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sa.	 Jos	 vesipiste	 puuttuu	 alueelta,	
on	vesi	 tuotava	paikalle	esimerkiksi	
vesisäiliöissä.	 Veden	 saatavuudesta	
kiinteän	 vesipisteen	 puuttuessa	 voi	
neuvotella	 Turun vesiliikelaitoksen 
kanssa,	puh.	02	2633	2292.

8.2.	Rakenteet	ja	kalusteet

Tapahtuma	tarvitsee	usein	jonkinlai-
sia	 rakenteita	 ja	 kalusteita,	 esimer-
kiksi esiiintymislavoja,	 telttoja	 ja	
pöytiä.	Lavan	lisäksi	tarvitaan	myös	
useasti	äänentoistolaitteet. 

Turun	 seudulta	 löytyy	 monia	 ra-
kenteita,	 kalusteita	 ja	 äänentoisto-
laitteita	 vuokraavia	 yrityksiä	 mutta	
ensin	kannattaa	aina	kääntyä	yhteis-
työkumppaneiden	 ja	 oman	 alueen	
toimijoiden	puoleen.	Turun	Kaupun-
ginosaviikkojen	 tuki	 ry	auttaa	myös	
mieluusti	sopivien	rakenteiden	ja	ka-
lusteiden	löytämisessä	laajojen	ver-
kostojensa	 avulla.	 Esiintymislavan,	
telttojen	 ja	 äänentoistolaitteiden	
löytämiseen	 liittyvien	 ongelmien	
suhteen	kannattaakin	olla	yhteydes-
sä:	info@kaupunginosaviikot.net

Turun	Kaupunginosaviikkojen	tuki	ry	
omistaa	yhden	n.	4	x	4	m	telttaka-
toksen,	 joka	on	mahdollista	 lainata	
veloituksetta	 omaan	 tapahtumaan	
(kts.	kuva	seuraavalla	sivulla).	Pöytiä	
ja	 tuoleja	 kannattaa	 tiedustella	 lai-
naan/vuokralle	alueen	kouluilta,	yh-

distyksiltä	ja	yrityksiltä	ennen	kalus-
teita	vuokraavien	yritysten	puoleen	
kääntymistä.

Turun	 kaupungilla	 on	 valikoima	 ta-
pahtumakäyttöön	 soveltuvaa	 ka-
lustoa,	 jota	 vuokrataan	 järjestäjille.	
Vuokrattavana	on	esimerkiksi	3	x	2	m	
tapahtumamökkejä,	 peräkärrykat-
somoita,	 liikennemerkkejä	 ja	 liikun-
tavälineitä.

Lisätietoa	 Turun	 kaupungin	 vuok-
rattavasta	 kalustosta:	 http://www.
meetturku.fi/meet-turku/tapahtu-
majarjestajan-opas/tapahtumajar-
jestajan-avuksi/vuokrattava-kalusto

Turun	 liikuntapalvelukeskukselta	
on	 mahdollista	 saada	 myös	 pöytiä	
vuokrattua.	 Tiedustelut:	 liikunta.va-
raukset@turku.fi

Esiintymislavaa vuokraa esimerkiksi 
Turun	Soitannollinen	Kerho.	Esiinty-
mislavan	 leveys	 on	 7,40	 m,	 syvyys	
2,35	 m,	 korkeus	 2,40	 m	 (kts.	 kuva	
seuraavalla	 sivulla).	 Hinta	 150	 €	 /	
tilaisuus	+	 kuljetus	80,60	€,	 Turun	
seudulla.	Kysy	tarkemmin:		lassi.fors-
strom@gmail.com
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        Turun Soitannollisen Kerhon vuokraama esiintymislava.

               Turun Kaupunginosaviikkojen Tuki ry:n telttakatos.
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9. saavutettavuus ja esteettömyys

9.1.	Saavutettavuus	

Saavutettavalla	 tapahtumalla	 tar-
koitetaan	 erilaisille ihmisille mah-
dollisimman	 hyvien	 osallistumis-,	
esiintymis-	 ja	 työskentelymahdol-
lisuuksien	 tarjoamista	 riippumatta	
heidän	yksilöllisistä	ominaisuuksis-
taan. 

Saavutettavuus-käsitteen	 rinnalla	
käytetään	 usein	 käsitettä	 esteettö-
myys.	Esteettömyys	liittyy	kuitenkin	
erityisesti	 rakennetun	 ympäristön	
ja	tilojen	 toimivuuteen.	Saavutetta-
vuus	 taas	 on	 laajempi	 käsite,	 joka	
pitää	 sisällään	 myös	 tapahtuman	
palveluiden	 ja	 viestinnän	 toimivuu-
den.	 Saavutettavuus	 on	 siis	 paljon	
muutakin	 kuin	 esteetön	 pääsy	 ta-
pahtumaan.	

Jotta	 mahdollisimman	 monen	 olisi	
helppoa	osallistua,	 esiintyä	 ja	 työs-
kennellä	 tapahtumassa,	 on	 tapah-
tuman	 suunnittelussa	 kiinnitettävä	
huomiota	viestinnän	saavutettavuu-
teen,	 hinnoitteluun,	 asiakaspalve-
luun,	 tiloihin	 ja	 ympäristöön	 sekä	
palveluiden	saavutettavuuteen.

Moninaisuuden kunnioitus	on	myös	
osa	saavutettavuutta.	Moninaisuutta	
kunnioittavassa	 tapahtumassa	kaikki	

kävijät	 ovat	 tervetulleita	 ja	 heidät	
otetaan	 huomioon	 tasa-arvoisesti	
esimerkiksi	ulkonäköön,	uskontoon,	
seksuaaliseen	 suuntautumiseen,	
ikään	 ja	 taustaan	 katsomatta.	 Mo-
ninaisuuden	huomioiminen	luo	tur-
vallisuuden	ja	osallisuuden	tunnetta	
ja	 on	 osoitus	 tapahtumajärjestäjän	
avoimesta	asenteesta.

Saavutettavuus	voi	olla:

•	 Tapahtumapaikoilla	 riittävästi	
henkilökuntaa.

•	 Riittävästi	opastekylttejä.
•	 Tapahtuma	ilmainen	tai	kohtuu-

hintainen.
•	 Tapahtuman	internetsivuilla	saa-

vutettavuustietoa	 eri	 tapahtu-
mapaikoista. 

•	 Tapahtumasta	 	 tietoa	 suomen	
lisäksi	 esimerkiksi	 selkokielellä	
(kts.	 http://papunet.net/),	 ruot-
siksi	ja	englanniksi.	

•	 Lapsiperheiden	huomiointi	(WC-
tiloissa	 hoitopöytä,	 säilytyspaik-
ka	vaunuille	ja	rattaille)

•	 Annettu	informaatio	sisällöltään	
ymmärrettävää,	 ulkoasultaan	
selkeää,	helppokäyttöistä	ja	hel-
posti	saatavilla.

Lisätietoa: http://www.kulttuuria-
kaikille.info/
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Tapahtumien	 saavutettavuuden	
ja	 moninaisuuden	 tarkistuslistoja:	
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saa-
vutettavuus_tarkistuslistat_arvioin-
nin_tueksi_tapahtumat

9.2.	Esteettömyys

Esteettömyys	parantaa	merkittäväs-
ti	tapahtuman	laatua	ja	houkuttele-
vuutta.	Se	on	välttämätön	edellytys	
monien	 osallistumiselle,	 mutta	 sa-
malla	se	näkyy	kaikille	viihtyisämpä-
nä,	sujuvampana	ja	turvallisempana	
tapahtumana.	

Tapahtumaa	järjestäessä	tulee	huo-
mioida	fyysinen	esteettömyys.	Fyy-
sinen	esteettömyyttä	edistävät	mm.	
hissit	ja	luiskat,	inva-wc	ja	automaat-

tisesti	 avautuvat	 ovet.	 Sen	 lisäksi	
esteettömyys	 on	 paljon	 muutakin.	
Tapahtumapaikalla	 on	 mahdolli-
suuksien	 mukaan	 hyvä	 huomioida	
myös aistivammojen	 esteettömyys 
(näkö-	ja	kuulovammaiset).

Esteettömyys	 on	 ihmisten	 kuunte-
lemista	 ja	 ratkaisujen	 ajattelemista	
toimivuuden	 näkökulmasta.	 Esteet-
tömyys	on	jatkuva	prosessi	ja	se	tu-
lee	ottaa	huomioon	kaikissa	 tapah-
tuman	suunnittelun,	toteutuksen	ja	
jälkiarvioinnin	vaiheissa.

Esteettömyys	 edellä	 :	 näin	 toteu-
tettiin	 tapahtuma	 kaikille	 	 -jul-
kaisu	 luettavissa: http://urn.fi/
URN:NBN:fi:amk-2014062513224

Kupittaa 2016.
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10. tapahtuman jälkeen

10.1.	Palautteet	ja	arviointi

Tapahtuman	aikana	on	tärkeää	kerä-
tä	palautetta	tapahtumaan	osallistu-
jilta	 esimerkiksi	 palautelomakkeen 
(paperinen	 tai	 nettiversio)	 avulla.	
Yhtä	 tärkeää	 on	 myös	 järjestää	 ta-
pahtuman	 jälkeen	 palautetilaisuus 
järjestäjien,	 työntekijöiden/talkoo-
laisten	 sekä	 yhteistyökumppanien	
kesken.	

Palautetilaisuus	on	hyvä	pitää	mah-
dollisimman	 pian	 tapahtuman	
jälkeen,	 viimeistään	 muutaman	
viikon	 sisällä	 tapahtumasta.	 Palau-
tetilaisuudessa	 keskustellaan	 mikä	
tapahtumassa	 meni	 hyvin	 ja	 missä	
olisi	 parantamisen	 varaa.	 Tapahtu-
man	järjestäjät	kirjaavat	palautteen	
muistiin,	 jotta	 tehdyt	 virheet	 voi-
daan	 korjata	 ennen	 seuraavan	 ta-
pahtuman	suunnittelua.	

10.2.	Työnantajavelvoitteet

Verojen	maksu	

Satunnaisesti	 palkkaa	 maksavan	
työnantajan	 verokausi	 on	 kalente-
rikuukausi.	 Satunnaisesti	 palkkaa	
maksava	työnantaja	tarkoittaa	työn-
antajaa,	jolla	on	verovuoden	aikana	
palveluksessaan	vain	yksi	palkansaa-
ja	 tai,	 enintään	 viisi	 palkansaajaa,	

joiden	työsuhde	ei	kestä	koko	kalen-
terivuotta.

Satunnaisesti	 palkkoja	 maksava	
työnantaja	ilmoittaa	Verohallinnolle	
palkanmaksun	 tiedot	 heti	 palkan-
maksua seuraavan kuukauden 12 
päivänä.	 Myös	 palkasta	 pidätetyt	
ennakonpidätykset ja lähdeverot 
sekä työnantajan	 sairausvakuutus-
maksu	 maksetaan	 Verohallinnolle	
palkanmaksua	 seuraavan	 kuukau-
den	12	päivänä.

Satunnainen	 työnantaja,	 jota	ei	ole	
merkitty	 Verohallinnon	 työnantaja-
rekisteriin,	ei	 anna	 	 veroilmoituksia	
niiltä	kuukausilta,	jolloin	palkanmak-
sua	ei	ole	ollut.

Työnantajasuoritukset	 voi	 ilmoitet-
taa verkossa OmaVero-palvelussa:	
https://www.vero.fi/sahkoiset-asi-
ointipalvelut/omavero/

Lisätietoja	 Verohallinnon	 sivuilla:	
https://www.vero.fi/yritykset-ja-
yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksami-
nen/omaaloitteiset-verot/satunnai-
sesti_palkkaa_maksava_tyonantaj/

Työnantajan	vakuutusmaksut

Työnantaja	 on	 velvollinen	 huoleh-
timaan	sekä	omista	että	palkansaa-
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jien	 työeläkevakuutusmaksuista	
(TyEL).	 Tilapäisen	 työnantajan	 ei	
tarvitse	 tehdä	 erillistä	 vakuutusso-
pimusta	 työeläkevakuutusyhtiön	
kanssa.	Hän	voi	maksaa	työeläkeva-
kuutusmaksut	kuukausittain	valitse-
malleen	 työeläkevakuutusyhtiölle.	
Maksut	 on	 tehtävä	 palkanmaksua 
seuraavan	 kuukauden	 20.	 päivään	
mennessä.	Maksun	voi	hoitaa	myös	
esimerkiksi	Palkka.fi	-palvelussa.	

Työnantajan	 on	 vakuutettava	 työn-
tekijänsä	 työtapaturman	 ja	ammat-
titaudin	varalta,	jos	se	maksaa	palk-
koja	 kalenterivuodessa	 yhteensä	
yli	 1	 200	 euroa.	 Vakuutuksen	 on	
oltava	voimassa	töiden	alkaessa.	Ku-
kin	vakuutusyhtiö	määrittelee	omat	
maksunsa,	ja	niihin	vaikuttavat	työn-
antajan	 maksama	 palkkasumma	 ja	
toimialan	 ammattitauti-	 ja	 tapatur-
mariski. Tapaturmavakuutusmaksu 
lasketaan	 ennakonpidätyksen	 alai-
sista	rahapalkoista	ja	luontoiseduista.	

Työttömyysvakuutusmaksuvelvol-
lisuus	 koskee	 lakisääteisen	 tapa-
turmavakuutuksen	 piiriin	 kuuluvia	
17-64	 vuotiaita	 työntekijöitä.	 Työt-
tömyysvakuutusmaksu	 lasketaan	
ennakonpidätyksen	 alaisista	 pal-
koista	 ja	 luontoiseduista.	 Työnan-
taja	 vähentää	 työntekijän	 osuuden	
nettopalkasta	 ja	 maksaa	 sekä	 pal-
kansaajan	 että	 työnantajan	 työttö-
myysvakuutusmaksun	 Työttömyys-
vakuutusrahastolle.	

Lisätietoa	 työnantajan	 vakuutus-
maksuista: https://www.vero.fi/
yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritys-
verotuksesta/yritys_tyonantajana/
tyonantajan_elake_ja_vakuutus-
maksu/

Palkanmaksu

1.	Palkasta	pitää	tehdä	tarvittavat	pi-
dätykset.	Nämä	osat	bruttopalkasta	
jätetään	 maksamatta	 työntekijälle	
ja	 tilitetään	 ne	myöhemmin	 eteen-
päin.	 Pidätykset	tilitetään	eri	 viran-
omaisille	ja	tahoille	seuraavasti:

•	 Työntekijän	 verokortin	 mukai-
nen	ennakonpidätys,	verottajal-
le.	 Jos	 verokorttia	ei	 ole,	 käyte-
tään	60	%	ennakonpidätystä.

•	 Työeläkemaksu	(TyEL)	työeläke-
yhtiölle	 (prosentin	 suuruus	 on	
syytä	tarkistaa	vuosittain).

•	 Työttömyysvakuutusmaksu	
työttömyysvakuutusrahastolle	
(prosentin	suuruus	on	syytä	tar-
kistaa	vuosittain).

2. Nettopalkan	 laskeminen	 ja	mak-
saminen	työntekijän	tilille.

3. Tosite	palkasta	työntekijälle

4. Ilmoitukset eri	tahoille	ajallaan:

•	 Verohallinnolle	 kausiveroilmoi-
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tus	 OmaVero-palvelun	 kautta	
kuukausittain.

•	 TyEL-yhtiölle	ilmoitus	kuukausit-
tain.

•	 Verohallinnolle	 vuosittain	 ilmoi-
tus,	 jonka	 voi	 tehdä	 OmaVero-
palvelun	kautta.

•	 Työtapaturmavakuuttajalle	 vuo-
sittain	 palkkailmoitus	 koko	 vuo-
den	palkoista.	

•	 Työttömyysvakuutusrahastolle	
vuosittainen	ilmoitus.

Työnantaja	 on	 velvollinen	 palkan-
maksun	yhteydessä	antamaan	työn-
tekijälle	palkkalaskelman.

Palkkalaskelmassa	tulee	olla:

•	 työnantajan	 nimi,	 henkilötun-
nus,	osoite	ja	puhelinnumero

•	 työntekijän	nimi,	 henkilötunnus	
ja osoite

•	 perustiedot	 työsuhteesta	 (mm.	
alkamis-	 ja	päättymispäivä,	TES,	
työaika,	palkkausperuste)

•	 palkan	 ja	 siitä	 toimitetun	 enna-
konpidätyksen	määrä

•	 palkanmaksun	ajankohta
•	 työntekijältä	 peritty	 työntekijän	

eläkemaksu	ja	työttömyysvakuu-
tusmaksu

•	 sairausvakuutuksen	 päiväraha-
maksu	(sisältyy	ennakonpidätys-

prosenttiin)

Jos	 pakottavasta	 syystä	 johtuen	
palkka	 maksetaan	 työntekijälle	 kä-
teisellä,	 työnantajalla	 tulee	 olla	
maksetusta	palkasta	 työntekijän	 al-
lekirjoittama	kuitti	 tai	muu	maksun	
todentava	selvitys.

Palkka.fi	 -palvelussa	 voit	 laskea	
työntekijän	palkan	ja	sivukulut.	Pal-
velun	kautta	voit	myös	lähettää	laki-
sääteiset	ilmoitukset	työeläkeyhtiöl-
le	ja	Verohallinnolle.

HUOM!	 Jos	 tapahtuman	 päävas-
tuutahona	on	yhdistys,	joka	maksaa	
muutoinkin	palkkoja,	niin	näistä	pal-
koista	perittäviin	ennakonpidätyksiin	
ja	 työnantajan	 sosiaaliturvamaksui-
hin	 yhdistetään	 tapahtumaan	 liitty-
vän	 palkan/palkkion	 maksamisesta	
aiheutuvat	 vastaavat	 maksut	 ja	 ne	
tilitetään	 yhteissummina	 verotta-
jalle.	Kysy	neuvoa:	info@kaupungin-
osaviikot.net

10.3.	Kirjanpito	ja	raportointi

Kaikki	 tapahtumien	 järjestäjät,	 niin	
yhdistykset	kuin	osakeyhtiötkin	ovat	
aina	 kirjanpitovelvollisia.	 Kirjanpi-
don	 tositteet	on	 säilytettävä	vähin-
tään	6	vuotta	sen	vuoden	päättymi-
sestä	 lukien,	 jonka	 aikana	 tilikausi	
on	päättynyt.	Kirjanpitokirjat	on	säi-
lytettävä	10	vuotta.
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Jos	järjestäjänä	on	yksityinen	henki-
lö,	 joka	 ei	 ole	 kirjanpitovelvollinen,	
häntä	 koskee	 veroilmoitusta	 varten	
muistiinpanovelvollisuus,	 joihin	
riittävästi	eriteltyinä	sisältyvät	vero-
tuksessa	tarvittavat	tiedot.	Muistiin-
panokirja	ja	tositteet	tulee	säilyttää	
6	vuotta	verovuoden	päättymisestä	
lukien.	

Apurahalla	 katetut	 kustannukset	
kannattaa	kirjata	kirjanpitoon	omal-
le	kustannuspaikalle,	sillä	apuraho-
ja	 myöntävät	 tahot	 vaativat	 yleen-
sä	 raportin	 liitteeksi	 kirjanpitäjän/
taloudenhoitajan	 allekirjoittaman	
otteen	 kustannuspaikasta,	 mistä	 il-
menee	avustuksen	käyttö.

Vaikka	 virallista	 raporttia	 rahoitta-
jataholle	 tapahtumasta	 ei	 olisikaan	

tarvetta	 kirjoittaa,	 niin	 jonkinlainen 
loppuraportti	 on	 aina	 hyvä	 kuiten-
kin	laatia.	Edellisen	tapahtuman	ko-
kemukset	 antavat	 arvokasta	 tietoa	
järjestäjille	ja	auttavat	seuraavan	ta-
pahtuman	suunnittelussa.	

Raporttiin	on	hyvä	sisällyttää	tiedot	
seuraavista:

•	 Tapahtuman	järjestäjät
•	 Yhteistyökumppanit
•	 Talkoolaisten	määrä
•	 Kävijämäärät	(tarkka	luku	tai	ar-

vio)
•	 Toteutunut	ohjelma
•	 Toteutunut	budjetti
•	 Tavoitteiden	toteutuminen
•	 Onnistuneet	asiat
•	 Epäonnistumiset,	kehitystarpeet

Pohjola-Raunistula 2012.
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hyödyllisiä linkkejä

Kaupunginosaviikot:	http://kaupunginosaviikot.net/

Turun	 kaupungin	 tapahtumajärjestäjän	 opas: http://www.meetturku.fi/
meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas

Turun	 kaupungin	 tapahtuma-avustukset: http://www.meetturku.fi/
meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtumajarjestajan-avuksi/
tapahtuma-avustukset

Tapahtuman	 rahoituslähteitä:	 http://www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/
jarjestoosaaminen/rahoitus

Turun	seudun	tapahtumakalenteri: https://kalenteri.turku.fi/events/calendar

Turun	Sanomien	Menovinkit: http://menovinkit.ts.fi/

Turun	 kaupungin	 tapahtumaluvat: http://www.turku.fi/asuminen-ja-
ymparisto/liikenne/kadut-ja-yleiset-alueet/tapahtumaluvat

Poliisi/ilmoitus	 yleisötilaisuudesta:	 http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_
yleisotilaisuudesta

Pelastuslaitos/yleisötilaisuudet:	http://www.vspelastus.fi/yleisotilaisuudet

Evira:	https://www.evira.fi/

Valvira: http://www.valvira.fi/

Teosto/musiikinkäyttöluvat: https://www.teosto.fi/kayttajat

SPR/tilaa	ensiapupäivystys:	https://rednet.punainenristi.fi/node/4280

Tietoa	 saavutettavuudesta	 ja	 moninaisuudesta: http://www.
kulttuuriakaikille.info/

Tietoa	esteettömyydestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014062513224
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lähteet

Kulttuuria	kaikille.	http://www.kulttuuriakaikille.info/

Liveto	-	Tapahtuman	Pelikirja.	https://liveto.fi/tapahtumanpelikirja/

Palkka.fi.	https://www.palkka.fi/

Poliisi.	 Ilmoitus yleisötilaisuudesta.	 http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_
yleisotilaisuudesta

Poliisi.	Yleisötilaisuuden järjestämisessä huomioitavaa.	http://www.poliisi.
fi/lounais-suomi/yleisotilaisuudet

Taloushallintoliitto.	Miten kauan kirjapitoja täytyy säilyttää? https://talous-
hallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc-mita-jokaisen-tulisi-tietaa-kirjanpidosta/
miten-kauan-kirjanpitoja-taytyy-sailyttaa

Teosto. Musiikin tekijäkorvaukset.	http://www.teosto.fi/kayttajat

Turun	kaupunki.	Elintarvikkeiden ulkomyynti.	https://www.turku.fi/sosiaali-
ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysvalvonta/elintarvikevalvonta/
elintarvikkeiden

Turun	 kaupunki.	 Meluilmoituksen tekeminen.	 http://www.turku.fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/ymparistonsuoje-
lun-luvat-ja-ilmoitukset-0

Turun	kaupunki.	Tapahtumien markkinointi ja näkyvyys.	http://www.meet-
turku.fi/meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtumajarjestajan-
avuksi/tapahtumien-markkinointi-ja

Turun	kaupunki.	Yleisötilaisuuksien jätehuolto.	http://www.turku.fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/ymparistonsuoje-
lun-luvat-ja-ilmoitukset-1
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Työsuojelu.fi.	 Palkanmaksu.	 http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka/
palkanmaksu	

Varsinais-	Suomen	Pelastuslaitos.	Yleisötilaisuudet.	http://www.vspelastus.
fi/yleisotilaisuudet

Verohallinto.	 Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja.	 https://www.
vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/omaaloitteiset-
verot/satunnaisesti_palkkaa_maksava_tyonantaj/

Verohallinto.	Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut. https://www.vero.fi/
yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/tyon-
antajan_elake_ja_vakuutusmaksu/
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liitteet

Liite	1.	Tehtävätaulukko

Tehtävä Vastuuhenkilö/t Valmis pvm Huomioitavaa
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Liite	2.	Tapahtumajärjestäjän	muistilista

ennen tapahtumaa

•	 järjestäjät
•	 suunnitelma	ja	aikataulu
•	 budjetti
•	 yhteistyökumppanit
•	 tilat,	rakenteet	ja	kalusteet
•	 luvat	ja	ilmoitukset
•	 tiedotus	ja	markkinointi

tapahtuman aikana

•	 vapaaehtoiset
•	 vastuujako
•	 jätehuolto	ja	siivous
•	 turvallisuus
•	 yleisöpalaute

tapahtuman jälkeen

•	 loppusiivous
•	 työnantajavelvoitteet
•	 palautetilaisuus
•	 raportti
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www.kaupunginosaviikot.net

info@kaupunginosaviikot.net

Meidät löytää myös:

@Kaupunginosavko

Kaupunginosaviikot
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