Pop up –toiminnan
opas

MITÄ POP UP –TOIMINTA ON?

Pop up -toiminta on tilapäistä toimintaa, johon henkilön on helppo tulla ja
osallistua. Pop up -toimintaa voivat olla esimerkiksi lyhytaikaiset yhdistysten
esittelyt kauppakeskuksissa ja tapahtumissa. Pop up -toiminnalle on tyypillistä se,
että yhdistykset osallistavat vierailijat mukaan toimintaan. Yhdistykset voivat
esimerkiksi pyytää tapahtuman vierailijoita mukaan kokeilemaan uutta tuotetta,
pelaamaan peliä tai tutustumaan yhdistykseen tai yritykseen jollain muulla
uudella tavalla.

POP UP –TAPAHTUMAAN
VALMISTAUTUMINEN
Mitä markkinoit ja kenelle?

jonkin muun tahon kanssa
Onnistuneen tapahtuman perustana on yhteistyössä?
hyvä tapahtumamarkkinointi. Ennen
Se, missä kanavassa tapahtumaa
pop up -tapahtuman järjestämistä on
markkinoidaan ja millä tavalla, on
hyvä miettiä, mitä yhdistyksen
hyvä päättää etukäteen.
toimijat haluavat tapahtumalta.
Suunnittele hyvissä ajoin etukäteen,
Onko yhdistyksen tarkoituksena
kuka ottaa tapahtumassa kuvia tai
hankkia tapahtumassa yhdistykselle
videoita aktiviteeteista.
näkyvyyttä vai kenties uusia jäseniä tai
vapaaehtoisia? Onko yhdistyksen
tavoitteena saada lisää osallistujia
esim. vertaistuki- tai jumpparyhmään?
Yhdistyksen kannattaa määritellä pop
up -tapahtuman kohderyhmä – se,
kenelle tapahtumaa markkinoidaan.
Kohderyhmän valinta vaikuttaa
suoraan siihen, miten yhdistystä
kannattaa esitellä tapahtumassa. Jos
yhdistys haluaa lisää jäseniä lasten
vertaistukiryhmään, kannattaa
yhdistyksen järjestää pop up tapahtumassa lapsiperheitä
kiinnostavaa toimintaan, esim.
kasvomaalausta tai poniajeluita.

Markkinointivastuu
Ennen tapahtumaa kannattaa sopia
myös, ketkä yhdistyksessä
markkinoivat tapahtumaa ja luovat
tapahtumamainokset. Entä
markkinoiko yhdistys tapahtumaa

Markkinoi tapahtumaa
•

sosiaalisessa mediassa

•

Menoinfossa (http://
mww.menoinfo.fi/)

•

Tukipilarin
sähköpostikirjeessä

•

lehdistössä ja radiossa

•

oppilaitoksille

•

verkostoissa

•

lehdistötiedotteen avulla

•

Kaveripiirissä.

PEREHDYTTÄMINEN JA TARKISTUSLISTAT

Ketkä esittelevät toimintaa
tapahtumassa?
Tapahtumaan kannattaa valmistautua
huolellisesti etukäteen. Tapahtuman
järjestäjätahojen kannattaa sopia,
ketkä esittelevät toimintaa ja millä
tavalla.
Tapahtuman esittelijät kannattaa
perehdyttää tapahtuman kulkuun
etukäteen. Myös tapahtuman
varahenkilöistä ja heidän
perehdyttämisestään kannattaa sopia
jo etukäteen.

Tarkistuslista—ota mukaan:
•

roll up/lippu

•

pöytäliina

•

aktivoiva toiminta, esim.
peli

•

yhdistyksen esitteet

•

jäseneksi liittymislomake

•

haluan vapaaehtoiseksi –
lomake

•

yhdistyksen lehdet

•

kulho karkeille/
jakotavaralle

•

jaettavat tavarat, esim.
kynät

Tarkistuslista
Samantyyppisiä tapahtumia varten on
hyvä luoda tarkistuslista siitä, mitä
tapahtumiin pitää ottaa mukaan.
Tarkistuslista helpottaa tapahtumiin
valmistautumista, eikä mikään tavara
unohdu.

MARKKINOI VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Pop up -vapaaehtoistoiminta on
yleistynyt
Vapaaehtoistoiminta on muuttanut
muotoaan viime aikoina. Yhä
useammat ihmiset haluavat itse
määritellä, millaiseen
vapaaehtoistoimintaan he osallistuvat
ja kuinka usein. Usein ihmiset haluavat
toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä
lyhyen ajan, esimerkiksi viikon ajan.
Monet vapaaehtoisiksi haluavat
haluaisivat tietää etukäteen, millaiseen
vapaaehtoistoimintaan he voisivat
osallistua ja kuinka pitkäksi aikaa.
Vapaaehtoistoiminta kannattaakin
paketoida mahdollisimman
houkuttelevasti, jotta vapaaehtoisten
on helppo lähteä mukaan toimintaan.
Yhteystietojen antaminen
Tapahtumaa varten yhdistyksen olisi
hyvä valmistella oma kortti tai A5kokoinen jaettava esite, josta löytyvät
vapaaehtoistoiminnasta vastaavan
henkilön yhteystiedot ja yhdistyksen
vapaaehtoistehtävät.

Paketoi
vapaaehtoistoiminta
•

Kerro, millaista
vapaaehtoistoimintaa
yhdistys tarjoaa?

•

Mitä vapaaehtoinen saa
vapaaehtoistoiminnasta?

•

Kerro, mitä
vapaaehtoisen tekemä
työ merkitsee muille
ihmisille?
Mistä vapaaehtoinen saa
lisätietoa tehtävän
hoitamisessa?
Kerro, että
vapaaehtoistoiminnasta
voi saada todistuksen.

•

•

Lähde: Lari Karreisen diat:
https://www.slideshare.net/
LariKarreinen/vapaaehtoistenrekrytointi-perehdyttminenvapaaehtoisjohtaminen-

TURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS

Turvallisuussuunnitelma
Yhdistyksen on hyvä selvittää ennen
tapahtumaa, pitääkö sitä varten luoda
turvallisuussuunnitelma ja täytyykö
tapahtumasta ilmoittaa poliisille.
Lisätietoa turvallisuussuunnitelman
luomisesta saa poliisin kotisivulta:
https://www.poliisi.fi/lounais-suomi/
yleisotilaisuudet
Jo etukäteen kannattaa varata
mahdollinen ensiapuhenkilöstö ja
järjestyksenvalvoja tapahtumaan.
Pöytäliinojen ja muiden materiaalien
paloturvallisuus on hyvä varmistaa
etukäteen.

Poistumisteiden sijainti kannattaa
käydä tarkistamassa jo hyvissä ajoin
ennen tapahtumaa.
Esteettömyys

•

Onko yhdistyksen oma
markkinointimateriaali selkeää ja
helposti luettavaa?

•

Onko mukana kosketeltavaa
materiaalia?

•

Eiväthän sähköjohdot ole tiellä?

•

Missä on lähin inva-WC?

•

Millainen tarjoilu tapahtumassa
on? Sopiiko se keliaakikolle tai
allergikolle?

Tekijänoikeudet
Mikäli tapahtumassa soitetaan
musiikkia, näytetään videoita tai kuvia
tai toisten tekemiä taideteoksia, on
hyvä mahdolliset tekijänoikeudet ja
tekijänoikeusmaksut selvittää
etukäteen. Lisätietoja
tekijänoikeuksista saa seuraavista
osoitteista:

Monet tapahtumatilat ovat esteellisiä. https://tekijanoikeus.fi
Tapahtumapaikan esteettömyys onkin https://www.teosto.fi
hyvä tarkistaa etukäteen. Alla
muutamia esteettömyyteen liittyviä
kysymyksiä:
•

Onko paikassa
induktiosilmukkaa?

•

Onko katu sileä vai mukulakivistä
tehty?

TAPAHTUMAN AIKANA

Pop up -tapahtumassa kaikkein tärkeintä on yleisön saaminen mukaan
toimintaan. Yleisöä voi aktivoida toiminnallisen ohjelman avulla. Yhdistys voi
järjestää esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

aktivoivia pelejä
jumppia
kasvomaalausta
katuliitumaalausta (kysy lupa kaupungilta)
ihon kosteusmittausta
arvontoja, testejä.

KOHTAA IHMINEN

Ihmisen kohtaaminen
Toisen ihmisen kohtaaminen voi
jännittää, innostaa tai jopa ärsyttää.
Seuraavat vinkit helpottavat
yhdistyksen toiminnasta kertomista
uudelle ihmiselle:
•
Mitä voit antaa tapaamallesi
ihmiselle? Onko kuuntelu vai
puhuminen tärkeämpää?
•
Mistä henkilö on kiinnostunut?
•
Kerro yhdellä lauseella, mitä
yhdistys tekee.
•
Mitä uusi jäsen saa, kun hän liittyy
yhdistykseen?
•
Millaisia tapahtumia yhdistyksellä
on ollut?
•
Millaista vapaaehtois- tai
virkistystoimintaa yhdistyksessä
on?
•
Miten uusi henkilö voi helposti
lähteä mukaan
yhdistystoimintaan?

Somemarkkinointi
•

Ota tapahtuman aikana
kuvia tapahtumasta.

•

Älä ota kuvia
alaikäisistä henkilöistä.

•

On kohteliasta aina
kysyä lupa kuvan
julkaisuun.

•

Markkinoi tapahtumaa
somessa kuvien avulla:

•

Mikä tapahtumassa on
parasta?

•

Mitä teet
tapahtumassa? Näytä
se kuvan avulla.

•

Käytä kuvissa
hashtageja, niin ne on
helpompi löytää.

TAPAHTUMAN JÄLKEEN

Siivoaminen

Mitä kannattaa tehdä toisin?

Tapahtuman pakkaamiseen ja jälkien
siivoamiseen kannattaa varata aikaa.

Tapahtuman jälkeen kannattaa
välittömästi kirjata ylös ne asiat, joissa
yhdistys onnistui tapahtumassa ja
missä on vielä kehitettävää.

Arvioi onnistuminen
Tapahtuman aikana ja sen jälkeen
kannattaa yhdessä arvioida, miten
yhdistys onnistui tapahtumassa:
•
Kuinka monen henkilön kanssa
yhdistyksen esittelijät juttelivat?
•
Kuinka monta esitettä
tapahtumassa jaettiin?
•
Kuinka monta vapaaehtoista
yhdistys sai?
•
Kuinka hyvin yhdistyksen
sosiaalisen median päivitykset
saivat näkyvyyttä?
•
Saiko yhdistys tapahtumassa
yhteyden uusiin verkostoihin?
•
Oliko yhdistys tarpeeksi näkyvillä
tapahtumassa?
•
Saiko yhdistys näkyvyyttä
mediassa?
Tapahtumassa tavoitettujen
henkilöiden lukumäärää on hyvä
verrata esimerkiksi edellisen vuoden
tapahtumassa tavoitettujen henkilöiden
lukumäärään.

Kiitä ja kannusta
Tapahtumassa työskennelleet
vapaaehtoiset ovat antaneet omaa
aikaansa tapahtuman hyväksi. Kiitä
heitä tapahtumassa toimimisesta ja
palkitse heidät jollakin tavalla.

