
KÄYNTIKOHTEET
Vuonna 2017 Taidesuunnistus järjestetään 28.–29.4. ja yli 
sata kohdetta eri puolella Pirkanmaata. 
Tapahtuman ajatuksena on tarjota yleisölle mahdollisuus 
tutustua pirkanmaalaiseen taiteeseen ja käsityöhön sekä 
tavata taiteilijoita henkilökohtaisesti töidensä äärellä. Näin 
ollen tapahtumaan osallistuvilta kohteilta pääsääntöisesti 
edellytetään tekijän läsnäoloa kohteessa. 

KELLONAJAT  JA OHEISTOIMINTA
Kohteiden tulee olla avoinna lauantaista sunnuntaihin klo 
11.00−17.00. Nämä kellonajat velvoittavat kohteita 
pitämään ovensa auki, jotta yleisöllä on mahdollisuus 
vierailla kohteissa ilmoitettuina kellonaikoina. Kohteet 
voivat halutessaan tarjota myös ohjelmaa, kuten 
esimerkiksi työnäytöksiä.

LYHYT MUISTILISTA
Laita kohteessasi käyneiden vieraiden lukumäärä (jos luku 
vain arvio, ilmoita tästä meille) ja palaute meille heti 
tuoreeltaan tapahtuman jälkeen sähköpostilla. 
Tilastoimme mielellämme myös kohteen myynnin, jotta 
voimme seurata, kuinka ostava yleisö on löytänyt 
tapahtumamme.

TAIDESUUNNISTUS 2018 – OHJEET

TAPAHTUMAN KATALOGI JA JULISTE
Katalogista on otettu 7 000 kpl 
painos. Niitä lähetetään mm. Pirkan-
maan kirjastoihin ja Tampereella 
esimerkiksi museoihin ja kult-
tuuripisteisiin. Katalogeja jaetaan 
myös kotisivuillamme luetelluista 
noutopisteistä. Lisäksi katalogin voi 
ladata kotisivuiltamme, josta löytyy 
myös Google-kartta kohteista. Kohteiden lisäksi 
Taidesuunnistus-tiimi levittää julisteita Tampereen 
keskustassa.

OPASTEET
Kaikkien Taidesuunnistus-tapahtuman kohteiden tulee 
pystyttää Taidesuunnistus-opasteet kohteensa sisään-
käynnin luo tai näkyvälle paikalle lähelle omaa kohdetta. 
Opastepohjia ja -nuolia on tulostettavissa myös kotisivuil-
tamme. Hyvät opasteet ovat äärimmäisen tärkeitä! 
Kokemuksesta tiedämme, että jos yleisö ei löydä 
kohteeseen helposti, vähentää se kohteen kävijämäärää 
huomattavasti. Kohteet kiinnittävät oveen tai oven 
läheisyyteen Taidesuunnistuksen logon, jonka alle nuoleen 
on merkitty kohteen numero.

VINKKEJÄ KOHTEILLE
Tässä muutamia hyväksi havaittuja asioita, jotka kohteiden kannattaa ottaa huomioon:

Kannattaa ottaa yhteyttä omaan 
paikallislehteen ennen tapahtumaa, sillä 
toimittajat ovat aina kiinnostuneita ”oman 
kylän” taiteilijoista. (Myös Taidesuunnistus 
lähettää lehdistötiedotteet paikallislehdille)

Taidesuunnistuksella on oma 
Facebook-tapahtumasivu 
(facebook.com/events/2034547126757206), 
johon kannattaa kutsua ystäviä ja tuttavia. Ole
yhteydessä myös omiin asiakkaisiisi ja järjestä 
vaikkapa asiakasilta omaan kohteeseesi
suunnistuspäivänä. Voitte myös lähettää omia 
mainoksia tai tapahtumia sähköpostilla 
Taidesuunnistukselle ja me jaamme niitä 
Taidesuunnistuksen sosiaalisen median 
kanavilla.

Tervehdi vieraita ja esittele omaa tuotantoasi 
sekä työskentelyäsi rohkeasti: vieraat ovat 
paikalla tapaamassa juuri sinua ja näkemässä 
juuri sinun teoksiasi!

Laita esille monen kokoisia ja hintaisia teoksia, 
jolloin jokaiselle löytyy jotakin kukkarolle 
sopivaa. Esimerkiksi taidekortit ovat haluttuja 
hankintoja. 

Myynti tapahtuman aikana on paljon taiteilijasta 
itsestään kiinni. Viimevuosina kohteet ovat 
saaneet keskimäärin 100–140 taiteestaan 
kiinnostunutta vierasta työhuoneelleen. 
Aikaisemmissa kävijätutkimuksissa on käynyt 
ilmi, että yleisö harkitsee teosten ostamista 
myös tapahtuman jälkeen. Kannattaa siis jakaa 
omia käyntikortteja (vaikka käsin paperilapulle 
kirjoitettuja) vieraille!

Varaudu teosmyyntiin hankkimalla kuittivihko ja 
käteistä vaihtorahaa.

Kohteessa on hyvä olla vieraskirja, josta on myös 
helppo laskea vierailijoiden lukumäärä.

Muistuta vieraitasi kävijätutkimuksesta, johon voi 
vastata osoitteessa www.taidesuunnistus.net!

MENESTYKSEKÄSTÄ TAIDESUUNNISTUSTA KAIKILLE!

Kaisa Iivonen
Taidesuunnistus ry

tuottaja@taidesuunnistus.net /pirkanmaantaidesuunnistus@gmail.com
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MUISTA PALAUTE JA 

KÄVIJÄMÄÄRÄT !


