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Infotilaisuus 30.9.2020

16.00  Avaussanat, Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen

16.05  Tervetuloa uudistuvalle Maailma kylässä 

-festivaalille, Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki 
Mäntyniemi

16.15   Festivaali-info, Maailma kylässä -festivaalin 
Johanna Eurakoski, Rafael Campos ja Nelli Korpi

17.15   Kysymyksiä

17.45   Tilaisuus päättyy

Kysymyksiä ja kommentteja jamboardiin tai chatissä!

https://jamboard.google.com/d/1li7PPH0T6OalrfVwDkmBO
vsmoOX2YPCLO5EkKy8iaKg/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1li7PPH0T6OalrfVwDkmBOvsmoOX2YPCLO5EkKy8iaKg/edit?usp=sharing




Maailma kylässä uudistuu –
päätavoitteet

• Herättää keskustelua globaaleista aiheista.  

• Saada ihmiset toimimaan reilumman maailman puolesta. 

• Olla hyödyllinen tapahtuma Fingon jäsenjärjestöille ja muille 
yhteistyökumppaneille. 

• Toteuttaa laadukas ja monipuolinen festivaali ja tarjota 
yleisölle vaikuttava kokonaiselämys. 



Maailma kylässä uudistuu –
uudistustyön päälinjat

• ”Sydän säilyy, vaikka monet asiat muuttuvat”
• Maailma kylässä uudistaa sisältöään ja vaihtaa tapahtumapaikkaa.

• ”Vähemmän on enemmän”
• Festivaalin sisältöjä kehitetään vastaamaan paremmin suuren yleisön 
tarpeita.

• ”Rohkeita kannanottoja etukäteen”
• Vuosittainen teema tuodaan vahvemmin esille ja linkitetään kaikkeen 
sisältöön. 

• ”Viestintä on päätehtävä”
• Parannetaan viestinnän tavoittavuutta.



Maailma kylässä uudistuu – ydinviestit

• Maailma kylässä on globaali keskusteluareena.  

• Maailma kylässä nostaa esiin globaaleja ongelmia ja etsii niihin 
ratkaisuja.  

• Maailma kylässä kokoaa yhteen ihmiset siksi, että maailman 
voi muuttaa vain yhdessä.

• Maailma kylässä kasvattaa ihmisten tietoisuutta ja antaa heille 
keinoja toimia asioiden edistämiseksi.  

• Maailma kylässä on iloinen koko perheen tapahtuma sekä 
innovatiivinen ja monipuolinen kansainvälinen ilmaisfestivaali.





Covid19-pandemiaan varautuminen

• Huomioidaan kaikessa festivaalin tuotannossa.

• Ihmisten turvallisuus on ensisijaista, seuraamme tiiviisti
tilannetta ja viranomaisten suosituksia. 

• Kolme skenaarioita tulevasta festivaalista.

• Festivaali toteutuu joka tapauksessa!

• Jos livefestivaali peruuntuu pandemian takia:
• Järjestämme virtuaalisen festivaalin, mm puheohjelma, dokumentit + 
mahdollisesti konsertti, iso mediakumppani. 

• Kartoitamme mahdollisuutta järjestää virtuaalisen messutapahtuman.

• Toteutamme festivaalin viestintää laajasti, mm festivaalilehti, some, podcast-
sarja, lehtimainokset, verkkoviestintä

• Näytteilleasettajien varaukset peruuntuvat, mutta pidätämme 10 prosentin 
(max 500 euroa) järjestelykulun näytteilleasettajamaksuista.

• Pyrimme ennakoimaan tilannetta mahdollisimman hyvin. 



Festivaalialue Suvilahdessa

• Enemmän isompia sisätiloja
• Puhelava -> Tiivistämössä, mahtuu 300 henkeä

• Dokumenttielokuvien Cinema -> Circossa, mahtuu 130 henkeä

• Mahdollisuuksien tori -> Kattilahalli, mahtuu noin 100 näytteilleasettajaa

• Lämpiö -> Uusi iso verkostoitumisalue Tiivistämön vieressä

• Ohjelmalavat ja -alueet
• Musiikkilava

• Puhelava

• Cinema

• Katutaidealue

• Speakers Corner

• Lastenalue

• Vähemmän erilaisten messuosastojen vaihtoehtoja
• Selkeämpi hinnasto

• Panostetaan yleisön opastamiseen, alueen viihtyisyyteen ja 
visuaalisuuteen



Uutuutena: Lämpiö

• Lämpiö-verkostoitumistila on uusi kohtaamispaikka keskellä 
festivaalia. 

• Lämpiö on erinomainen paikka tapaamisille, kahveille ja 
rentoutumiselle festivaalihumun keskellä. Tilassa voit tavata 
esiintymässä olevan ministerin tai muun päättäjän, 
potentiaalisen yrityskumppanin, pääesiintyjän sekä Fingon
jäsenjärjestöjen edustajat. 

• Tilaan pääsevät festivaalilla mukana olevat Fingon
jäsenjärjestöjen edustajat sekä kaikki yhteistyökumppanitason 
toimijat (yli 3 000 euroa osallistumisella mukana olevat tahot) ja 
ohjelmayhteistyökumppanit. 

• Lämpiö korvaa aiemmin Fingon jäsenille tarjotun Vingo-
taukotilan.



Festivaalialueen kartta

• asia

• Laitetaan kartta tähän

•



Vuoden 2021 teemana tulevaisuus

• Kestävä tulevaisuus on maapallon elinehto ja sen 
rakentamiseen tarvitaan meistä jokaista. 

• Maailma kylässä -festivaali yhdistää ihmisiä ja innostaa 
rakentamaan kestävää tulevaisuutta – suuret muutokset lähtevät 
pienistä teoista.

• Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kaikilla maailman 
ihmisillä on mahdollisuus elää inhimillisesti hyvää elämää:
oikeudenmukaista ja ympäristön kannalta kestävää. 

• Kestävä tulevaisuus on tilanne, jossa tähän tavoitteeseen on 
päästy. 

• Kestävä kehitys pitää sisällään kaikki elämän osa-alueet:
ympäristö, turvallisuus, tasa-arvo, riittävän toimeentulo ja 
ravinto. Kaiken mikä kuuluu elämään. 



Ohjelmauudistus

• Vähennetään ohjelmanumeroiden määrää, panostetaan 
laatuun ja yhteistyöhön.

• Korostetaan teemaan linkitettävää ohjelmaa ja tuodaan 
viihde- ja asiaohjelmaa lähemmäs toisiaan (myös viestinnän 
kautta). 

• Nostetaan asiaohjelman resursseja. Tuodaan asiaohjelmaan 
enemmän suurelle yleisölle tunnettuja esiintyjiä. 

• Kuratoidaan ja kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa 
toteutettavaa ohjelmaa.



Ohjelmauudistus

• Ohjelman kokonaismäärä vähenee noin kolmanneksella, mutta 
sisällön laatuun ja vaikuttavuuteen panostetaan aikaisempaa 
enemmän.

• Konsertteja kahden päivän aikana noin 10.

• Yleisöystävällisempi asiaohjelma: “tasoluokitus”, vähemmän
paneelikeskusteluita, enemmän puheenvuoroja ja haastatteluita

• Cinema-ohjelmiston toteutus yhteistyössä Fingon jäsenistön ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

• Lastenalue, jossa paljon toiminnallista ohjelmaa.

• Teemaan linkittyvä näyttelyn tai installaation toteutus.

• Katutaidealue ja Speakers Corner

• Kyläradio



Ohjelmayhteistyö

• Festivaalin ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

• Mahdollisuus kutsua keynote-puhujia yhdessä festivaalin 
kanssa.

• Tilaisuuksia, joissa saa tukea, koulutusta ja neuvoja oman 
ohjelmaidean toteuttamiseksi.

• Ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan marraskuussa ja valinnat 
tehdään asiaohjelman osalta 15.1. mennessä ja muun ohjelman 
osalta 15.2. mennessä. 

• Esiintymiskoulutusta, sisällön kiteytystä ja tuotantotukea 
asiaohjelmaan mukaan valikoituneille tahoille.



•



Näytteilleasettajaksi

• Noin 300 näytteilleasettajaa järjestöistä viranomaisiin, yrityksiin, 
oppilaitoksiin, mediaan sekä ruoka- ja basaarimyyjiin.

• Hinnastoa on selkeytetty ja paikkavaihtoehtoja vähemmän. 

• Näytteilleasettajien ilmoittautuminen alkaa

• Isot teltat, teemateltat ja sopimuskumppanit 1.11.2020

• Pienet paikat ja myyntipaikat 1.12.2020

• Näytteilleasettajien ilmoittautuminen päättyy 22.2.2021

• Pienet paikat ja myyntipaikat vahvistetaan organisaatioille 31.3.2021 
mennessä. Muut paikat varmistuvat kahden viikon sisällä
ilmoittautumisesta. 

• Keväällä: infotilaisuus näytteilleasettajille ja ruokamyyjille, tarkemmat
käytännön osallistumisohjeet ja laskutus. 

• Mikäli festivaali joudutaan perumaan, näytteilleasettajien varaukset 
peruuntuvat, mutta pidätämme 10 prosentin (max 500 euroa) 
järjestelykulun näytteilleasettajamaksuista.



Isot teltat

• Valmiiksi rakennetut lattialliset teltat tai paikka omalle teltalle.

• 6×6, 6×9 tai 6×12 metriä tai isompi

• Helppo tavoittaa yleisöä, järjestää ohjelmaa ja päästä esille.

• Nimi festivaalialueen karttaan.

• Pääsy Lämpiö-verkostoitumistilaan. 

• Organisaation logo ja osaston ohjelma festivaalin 
verkkosivuille. 

• Isoja telttapaikkoja voi ottaa yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa tai jälleenmyyntioikeudella esimerkiksi omille 
jäsenorganisaatioille. 

• Hinnat alk. 3 200e / järjestöt, 4 200e / muut.



Teemateltat

• Teemalliset telttakokonaisuudet tarjoavat erinomaisen 
mahdollisuuden tavoittaa yleisöä muiden saman alan 
toimijoiden kanssa. 

• Open Finland ja Ilmastoteltta

• Teltoissa osastopaikkoja 3x3m ja 3x6m 

• Open Finland on organisaatioille, jotka haluavat viestiä 
erityisesti uusille suomalaisille Suomesta ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan liittyvistä palveluista ja mahdollisuuksista.

• Ilmastoteltassa järjestöt ja organisaatiot voivat esitellä 
suurelle yleisölle konkreettista toimintaansa ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi sekä jakaa tietoa ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.

• Hinnat alk. 855e / järjestöt, 1 125e / muut.



Pienet paikat

• Mahdollisuuksien torin pöytäpaikat (2x2m ja 2x4m). 
Mahdollisuuksien tori sijaitsee sisätiloissa Kattilahallissa. 

• Pienet paikat omalle teltalle (3×3 tai 4x4m). Sijaitsevat 
pääasiassa Kattilahallin vieressä.

• Edullisia paikkoja pienemmille organisaatioille. 

• Fingon jäsenille erityisalennus.

• Suuresta kysynnästä johtuen kaikille halukkaille ei aina riitä
paikkoja. Fingon jäsenille varma paikka. 

• Hinnat alk. 235e / Fingon jäsenet, 435e / muut järjestöt, 
600e / muut.



Myyntipaikat

• Ruokamyyntipaikkoja maailman eri keittiöille.

• Suosimme kasvis, luomu ja lähiruokaa.

• 4×4m paikkoja omalle teltalle tai ruokarekalle. 

• Noin 60 ruokamyyntipaikkaa.

• Hinnat alk. 800e (sis. sähköt).

• Basaarimyyntipaikat kaupallisille käsityömyyjille ja 
kotimaisten tai kansainvälisten designtuotteiden myyjille. 

• Paikkoja on 2×2m, 3×3m ja 4×4m omille teltoille. 

• Noin 50 basaarimyyntipaikkaa.

• Hinnat alk. 360e.



•



Mainostilat

• Festivaalilehti 2021 julkaistaan Helsingin Sanomien välissä 
toukokuussa 100 000 kappaleen jakelulla. Lisäksi jaetaan 3 000 
kappaleen painos festivaalilla ja oheistapahtumissa.

• Mainoshinnat alk. 1 000e

• Mediakortti julkaistaan syksyn 2020 aikana.

• Festivaalialueen screenit sijaitsevat päälavan vieressä ja 
pääinfon yhteydessä. Screenimainos on erinomainen tapa 
tavoittaa festivaalialueen yleisöä. 

• Mainoshinnat alk. 1 600e

• Mediakortti julkaistaan syksyn 2020 aikana.

• Mainostiloista saa 40% alennuksen 
näytteilleasettajailmoittautumisen yhteydessä.



Yhteistyökumppanipaketit

• Vapaa paketti, hinta alk. 3 000 euroa
• Valitse mieleisesi näytteilleasettajapaikka ja/tai mainostilat

• Logonäkyvyys verkkosivuilla

• Pääsy Lämpiöön

• Kumppanipaketti 1, hinta 8 500e (järjestöt) / 9 800e (muut)
• Valmis iso teltta (6x9m) 

• Lehtimainos ¼

• Screenimainos 20sek 

• Logonäkyvyys verkkosivuilla

• Pääsy Lämpiöön

• Kumppanipaketti 2, hinta 5 050e (järjestöt) / 6 100e (muut)
• Valmis iso teltta (6x6m) 

• Screenimainos 10sek 

• Logonäkyvyys verkkosivuilla

• Pääsy Lämpiöön



Profilointialueet

• Oman brändin mukainen yleisön viihtyvyyttä kasvattava 
kokonaisuus.

• Profilointialue voi olla ohjelmallinen alue, istuskelualue, 
mainosnäkyvyys alueella tai muunlainen yhdessä sovittava 
toteutus.

• Mahdollisia profilointialueita ovat esimerkiksi lastenalue, 
katutaidealue, yläpuutarha, konttorin takapiha ja Magito.

• Profilointialueen toteuttaja saa promota/feissata alueensa 
yhteydessä samaan tapaan kuin oman 
näytteilleasettajapisteensä yhteydessä. Muutoin alueella 
feissaaminen on kielletty muilta kuin pääyhteistyökumppaneilta. 

• Mahdollisuus pieneen ständipaikkaan profilointialueen 
yhteydessä.

• Hinnat alueen, näkyvyyden ja toteutuksen mukaan 3 000–6 
000e (+ toteutumisesta aiheutuvat kulut).



Pääyhteistyökumppanit

• Festivaalilla on vuosittain 4–6 pääyhteistyökumppania. 

• Heidän kanssaan toteutetaan molempia hyödyttäviä laajoja 
räätälöityjä yhteistyökokonaisuuksia.

• Saavat vastikkeena panostuksestaan monipuolisen näkyvyyden 
festivaalin viestinnässä, ohjelmayhteistyömahdollisuuksia sekä 
monia eksklusiivisia etuja. 

• Mm näkyvyyttä festivaalin viestinnässä, varmaa ohjelma-aikaa, 
ohjelmatuotannon tukea ja laaja näkyvyys festivaalialueella. 



Early bird -tarjous ja hinnasto

• Early bird -tarjous: 5% alennus 
näytteilleasettajahinnoista 21.12.2020 asti. 

• Alennuksen saa myös sopimuspaikkojen 
näytteilleasettajatilasta.

• Ei koske mainostiloja tai pakettitarjouksia. 

• Kannattaa tarttua tilaisuuteen ja varata paikka ajoissa!

• Hinnasto 2021 julkaistaan 2.10.2020 mennessä 
verkkosivuilla.



Viestinnän kärkiä

• Uusi graafinen ilme

• Ohjelmajulkaisua aikaistetaan ja ohjelmaa julkaistaan 
pienemmissä erissä kevättalven ja kevään aikana

• Podcast-sarja keväällä festivaalin asiaohjelmasisällöistä

• Puheohjelman julkaisu verkossa festivaalin jälkeen 
festivaalin aikaisen striimauksen lisäksi

• Jatkossa teemat, asiaohjelman sisällöt ja 
näytteilleasettajien näkökulmat enemmän esille pitkin 
vuotta

• Aktiivista someviestintää ympäri vuoden

• Laaja viestintäkampanja keväällä, mm festivaalilehti, 
ulkomainontaa, lehti-, verkko- ja radiomainontaa, 
mediaviestintää

• Yhteistyökumppaneiden oma viestintä tärkeä! 





Mielikuva- ja yleisötutkimus 2020

• mitä erityisen kiinnostavaa sidosryhmille

• Kuka käy festivaalilla, kuinka usein, kauan, mistä kiinnostunut, 
vaikuttaako festivaali toimintaan

• asia peruutusehdot

• Lisäsin tämän jälkeen neljä slideä, jotka mielestäni olisi hyvät
ja kiinnostavat näyttää. 
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Sidosryhmien aikataulut

• Näytteilleasettajien ilmoittautuminen alkaa
• Isot teltat, teemateltat ja sopimuskumppanit 1.11.2020

• Pienet paikat ja myyntipaikat 1.12.2020

• Näytteilleasettajien ilmoittautuminen päättyy 22.2.2021

• Pienet paikat ja myyntipaikat vahvistetaan 31.3.2021 mennessä. 
Muut paikat varmistuvat kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta. 

• Keväällä: infotilaisuus näytteilleasettajille ja ruokamyyjille, 
tarkemmat käytännön osallistumisohjeet ja laskutus.

• Ohjelmaehdotusten aika 1.–30.11.2020

• Webinaari ohjelmatuotannosta kiinnostuneille (11/20)

• Asiaohjelmavalinnat 15.1.2021 mennessä

• Muut ohjelmavalinnat 15.2. mennessä

• Keväällä: ohjelman sparrausta, esiintymiskoulutusta ja 
viestintäinfoa.



Muuta mukavaa

• Kasvomaskit ja kangaskassit
• Festarin uuden ilmeen mukaisia kasvomaskeja ja kangaskasseja
tarjolla. Jos haluat omasi, lähetä osoitteesi festivaalin
tuotantoassistentille anton.vaisman@fingo.fi.

• Kasseja ja maskeja jaetaan 70 ensimmäiselle.

• Uutiskirjeen tilaaminen ja tilauksen hyväksyntä.

• Seuraa meitä somessa ja katso lisätietoja verkkosivuilta
• https://www.maailmakylassa.fi/

• https://www.facebook.com/maailmakylassa/

• https://www.instagram.com/maailmakylassa/

• https://twitter.com/maailmakylassa

• + Youtube, Flickr ja Spotify

mailto:anton.Vaisman@fingo.fi
mailto:anton.Vaisman@fingo.fi
mailto:anton.Vaisman@fingo.fi
https://www.maailmakylassa.fi/
https://www.facebook.com/maailmakylassa/
https://www.instagram.com/maailmakylassa/
https://twitter.com/maailmakylassa


Kysymyksiä

• Kysy meiltä mitä vaan festivaalista, sen uudistumisesta, 
näytteilleasettajatoiminnasta, pandemiaan
varautumisesta, ohjelmayhteistyöstä, viestintä- ja 
markkinointimahdollisuuksista!

• Näytteilleasettajat ja alue Rafael Campos
p. 050 317 6709, rafael.campos@fingo.fi

• Ohjelma ja ohjelmayhteistyö Johanna Eurakoski
p. 050 317 6696, johanna.eurakoski@fingo.fi

• Viestintä ja yhteistyökumppanuudet Nelli Korpi
p. 050 317 6698, nelli.korpi@fingo.fi




