
Hinnasto 2023
Maailma kylässä -festivaali on Suomen suurin kestävän kehityksen messutapahtuma, jossa 
sadat näytteilleasettajat esittelevät toimintaansa, arvojaan tai tuotteitaan näytteilleaset-
tajana, kumppanina tai mainostamalla festivaalilehdessä ja alueen screeneillä. Festivaali 
järjestetään 27.–28.5.2023 Helsingin Suvilahden tapahtuma-alueella.

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi ja mainosvaraukset tehdään verkkolomakkeen kautta: maailmakylassa.fi.  
Ilmoittautumisrekisteri avautuu marraskuun 2022 aikana ja sulkeutuu 22.2.2023.

Hinnastosta löydät hinnat eri kokoisille myynti- ja näytteilleasettajapaikoille, sähkölle, kalusteille, festivaalilehden 
ja alueen screenien mainostiloille sekä tietoa laajemmista yhteistyömahdollisuuksista. 

Järjestöt saavat näytteilleasettajapaikat erikoishinnalla ja Fingon jäsenjärjestöille myönnämme lisäalennuksen ruo-
kamyyntipaikoista sekä Mahdollisuuksien torin pöytäpaikoista. Kaikki näytteilleasettajat saavat 5 % EARLY BIRD 
-alennuksen näytteilleasettajapaikan hinnasta, kun ilmoittautuvat näytteilleasettajaksi viimeistään 22.12.2022. Näyt-
teilleasettajat saavat myös 40 % alennuksen mainostilojen hinnoista.

Myyntipaikat
Ruokamyyntipaikka
Festivaalilla on tarjolla ruokamyyntiin tarkoitettuja telttapaik-
koja sekä paikkoja ruokarekoille. Vain näillä paikoilla saa val-
mistaa ja myydä ruokaa. Suuren kysynnän takia kaikki hakijat 
eivät aina mahdu mukaan. Festivaalin tarjonnassa suositaan 
kasvisruokaa. Tutustu tarkempiin ruokamyyjien ohjeisiin fes-
tivaalin verkkosivuilla. Hyväksytyille ruokamyyjille ilmoitetaan 
valinnasta viimeistään 31.3.2023. Ruokamyyjien sähkö myy-
dään erikseen hinnaston mukaisesti.

Basaarimyyntipaikka
Basaarimyyntipaikat on tarkoitettu kaupallisille käsityömyy-
jille sekä kotimaisten tai kansainvälisten designtuotteiden 
myyjille. Paikkoja on 2×2m, 3×3m ja 4×4m omalla teltalla. Ba-
saarimyyntipaikalla saa olla vain yksi myyjä. Hyväksytyille ba-
saarimyyjille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 31.3.2023. 

Fingon  
jäsen- 
järjestöt

Järjestöt Muut

Ruokamyyntipaikka 
Koko: 4 m x 4 m (16 m²) 900 € 1 120 € 2 000 €

Ruokarekkapaikka 
Ajoneuvon maks.pituus 7 m

2 100 €

2 m x 2 m (4 m²) 430 €

3 m x 3 m (9 m²) 780 €

4 m x 4 m (16 m²) 1 200 €

27.–28.5.2023
Suvilahti, Helsinki

Kestävän kehityksen messut

5 % alennus  
näytteilleasettaja- 

hinnoista  
22.12.2022 asti.

!! EARLY BIRD 
-TARJOUS !!  

http://maailmakylassa.fi


Mahdollisuuksien torin pöytäpaikat
Festivaalin pienemmille toimijoille suunnatulla Mahdollisuuk-
sien torilla on helppo esitellä omaa toimintaa ja aktivoida kä-
vijöitä osallistumaan. Tori sijaitsee sisätiloissa Kattilahallissa. 
Näytteilleasettajapaikka on 2×2 m (4 m²) pöytäpaikka. Paik-
kahintaan sisältyy pöytä (200cmx70cm) ja taittotuoli. Sähkön 
voi halutessaan tilata erikseen. Suuren kysynnän takia kaik-
ki hakijat eivät aina mahdu mukaan, jolloin Fingon jäsenjär-
jestöt ovat etusijalla. Ilman paikkaa jääneille tarjotaan muita 
osallistumisvaihtoehtoja. Mahdollisuuksien torin paikoille saa 
osallistua vain yksi näytteilleasettaja per paikka. Paikat vah-
vistetaan ilmoittautuneille sähköpostilla viimeistään 31.3.2023.

Näytteilleasettajapaikat
Paikka omalle teltalle
Festivaalilla on tarjolla monen kokoisia paikkoja omalle näyt-
teilleasettajateltalle. Kokonaisuuksia voidaan myös räätälöidä 
tarpeen mukaan. Huomaattehan, että telttapaikoille tulijan tu-
lee huolehtia itse oman telttansa rakentamisesta ja sen kun-
nollisesta kiinnityksestä. 

Pienille paikoille saa osallistua vain yksi näytteilleasettaja per 
paikka. Pienet paikat vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpos-
tilla viimeistään 31.3.2023.

Isojen paikkojen hinnat sisältävät logonäkyvyyden festivaalin 
verkkosivuilla, osaston nimen aluekartassa sekä pääsyn Ma-
gito-verkostoitumistilaan. Jälleenmyyntioikeus ja useiden toi-
mijoiden yhteiset kokonaisuudet ovat mahdollisia vain isoilla 
paikoilla ja ne sovitaan aina erikseen. Paikkoja on kuitenkin 
rajoitetusti ja ne myydään varausjärjestyksessä. Isot paikat 
vahvistetaan kahden viikon sisällä varauksen jälkeen.

Järjestöt Muut

Pienet telttapaikat

3 m x 3 m (9 m²) 630 € 900 €

4 m x 4 m (16 m²) 1 120 € 1 600 €

Isot telttapaikat

6 m x 6 m (36 m²) 3 150 € 4 500 €

6 m x 9 m (54 m²) 4 730  € 6 750 €

9m x 12 m (108m2) 9 450 € 13 500 €

Fingon jäsenjärjestöt Järjestöt Muut

2×2 m (4 m²) 335 € 535 € 735 €

Kalusteet
Tilataan ilmoittautumisen yhteydessä.

Sähkö suko < 2 kW 120 €

Voimavirta 3 x 16 A 385 €

Voimavirta 3 x 32 A 650 €

Pöydän vuokra (200 x 70 cm) 20 €

Tuolin vuokra (taittotuoli) 10 €

Sähköhinnat
Tilataan ilmoittautumisen yhteydessä. Ainoastaan ruoka-
myyntipaikoille voi tilata voimavirtaa. Voimavirta 3x16 A lisä-
tään automaattisesti ruokamyyntipaikan hintaan ja sen voi 
vaihtaa tarvittaessa isompaan 3x32A voimavirtaan. 

Mainostusmahdollisuudet
Festivaalilehden ilmoitustilat
Maailma kylässä -festivaalilehti julkaistaan toukokuussa laa-
jalla, noin 100 000 kappaleen jakelulla. Festivaalilehti on 16–20 
sivuinen tabloidkokoinen (280x400mm) julkaisu. Varaamalla il-
moitustilan paikkavarauksen yhteydessä saat 40 % alennuksen. 
Myös ohjelmakumppanit saavat 40 % alennuksen ilmoitustilas-
ta. Lehden mediakortti julkaistaan marraskuussa 2022. 

1/4-sivun mainos 2 867 €

1/8-sivun mainos 1 767 €

1/16-sivun mainos 1 100 €

Videomainos screeneillä
Festivaalialueen sceeneiltä voi varata mainostilaa videomai-
nokselle. Mainos voi olla still-kuvista tai liikkuvasta kuvasta 
tehty mainos ja siinä voi olla kaupallinen viesti tai jokin muu 
aktivoiva elementti. Screenit sijaitsevat näkyvillä paikoilla fes-
tivaalialueella tapahtumaviikonlopun ajan. Varaamalla mai-
nospaikan paikkavarauksen yhteydessä saat 40 % alennuksen. 
Myös ohjelmakumppanit saavat 40 % alennuksen mainospai-
kasta. Videomainos esitetään äänettömänä. Hinnat koskevat 
valmiiksi tuotettua mainosaineistoa. Screenin mediakortti jul-
kaistaan marraskuussa 2022. 

Mainosspotti 20 sek x 48 toistoa 2 867 €

Mainosspotti 10 sek x 48 toistoa 1 767 €



Huomaathan!
Festivaalialueen karttaan nimellä pääsevät kaikki vähintään 36 
neliön osastot ja teltat. 

Jälleenmyyntioikeus jäsenjärjestöille tai vastaaville sovitaan 
tapauskohtaisesti vain yli 36 neliön paikoille. Vain yli 36 neliön 
paikoilla voi olla useampi toimija esillä ja niiden osastolla ta-
pahtuva ohjelma voidaan nostaa festivaalin osasto-ohjelmaan. 

Kaikki näytteilleasettajat ja ohjelmakumppanit ovat mukana 
listauksissa verkkosivuilla ja festivaalilehdessä. 

Magito-verkostoitumistila on uusi kohtaamispaikka keskellä 
festivaalia. Magito on erinomainen paikka tapaamisille, kah-
veille ja rentoutumiselle festivaalihumun aikana. Magitoon 
pääsevät festivaalin pääyhteistyö-, sisältö- ja ohjelmakump-
panit, isoilla näytteilleasettajapaikoilla toimivat tahot, Fingon 
jäsenjärjestöjen edustajat, festivaalin esiintyjät sekä kutsuvie-
raat. 

Arvonlisäveroa ei lisätä hintoihin eikä sitä voi vähentää hin-
noista.

Pandemia ja poikkeustilanteet Huomioimme Covid19-pan-
demiatilanteen festivaalin suunnittelussa. Festivaali pyritään 
järjestämään fyysisesti joko ilman rajoituksia tai viranomais-
määräysten mukaisesti rajoitettuna. Tutustuthan osallistumi-
sehtoihin sekä ruokamyyjien ohjeisiin tarkasti.  

Yhteystiedot
Maria Hopponen, näytteilleasettajat, alue, ilmoittautumisrekis-
teri: maria.hopponen@fingo.fi | 050 317 6742 

Marjo Martin, kumppanuudet, yhteistyöt, mainostilat:  
marjo.martin@fingo.fi | 050 317 6694

Näytteilleasettajapaikat ja mainostilat varataan verkkolomak-
keella maailmakylassa.fi. Tapahtumanjärjestäjä varaa oikeu-
den hyväksyä ja hylätä yksittäiset paikkavaraukset. Tutustut-
han osallistumisehtoihin ennen paikan varaamista.

Tapahtuman järjestää

Laajat kumppanuudet
Pääyhteistyökumppani
Festivaalin pääyhteistyökumppanina olet esillä Suomen suu-
rimmassa kestävän kehityksen tapahtumassa, vahvasti mukana 
festivaalin mahdollistajana ja teeman mukaisten ratkaisujen 
esille tuomisessa. Pääyhteistyökumppanuus (4–6 kumppania) 
mahdollistaa laajat sisällölliset yhteistyömuodot ja molempia 
hyödyttävät kokonaisuudet. Pääyhteistyökumppani saa vastik-
keena panostuksestaan erityispaikan omalle osastolleen, laa-
jan näkyvyyden festivaalialueella sekä festivaalin viestinnässä 
ja markkinoinnissa, oman asiaohjelman ja muita ohjelmayh-
teistyömahdollisuuksia sekä monia eksklusiivisia etuja.

Sisältökumppani
Sisältöyhteistyökumppanina olet mukana tarjoamassa ainut-
laatuisia kokemuksia ja viihtyvyyttä festivaalin osallistujille. 
Kumppanuus voi olla jonkin alueen brändäystä oman ilmeen 
mukaiseksi esimerkiksi lastenalue, Yläpuutarha, Takapiha, Ka-
tutaidealue tai esimerkiksi päälavan läheisyyteen rakennettava 
lounge-alue. Kumppanuus voi olla myös ohjelman tai taide-
näyttelyn tuotantoa, artistikumppanuutta tai uuden tuotteen 
maistatusta ja esittelyä. Sisältökumppanina olet mukana fes-
tivaalin viestinnässä ja saat näkyvyyttä festivaalialueella, festi-
vaalilehdessä ja verkkosivulla.

Kysy lisää pääyhteistyökumppanuudesta tai sisältökumppa-
nuudesta marjo.martin@fingo.fi.

mailto:marjo.martin%40fingo.fi?subject=

