
Nokia-viikko on kaikkien nokialaisten yhteisöllinen 
kaupunkifestivaali, joka tarjoaa 18.—26.5.2019 sateen-
varjotapahtuman monipuoliselle, Nokiaan liittyvälle 
ohjelmalle. 

Kaupungin nimikkoviikkoa on vietetty vuodesta 1987 
lähtien toukokuussa. Tapahtumissa vierailee vuosit-
tain noin 10 000 kävijää ja tapahtumien järjestelyihin 
osallistuu kaupungin lisäksi useita kymmeniä yhteis-
työtahoja: yhdistyksiä, yrityksiä, asukkaita ja julkisia 
toimijoita. Tapahtumia ohjelmassa on vuosittain 60-
100.

Kaupungin nimikkoviikko tarjoaa nokialaisille järjes-
töille ja yrityksille näkyvän mahdollisuuden kertoa 
toiminnastaan tapahtumien kautta. Myös yksityishen-
kilöt ovat lämpimästi tervetulleita mukaan järjestä-
mään viikolle ohjelmaa, esim. korttelikirppiksiä tai pop 
up-kahviloita.

Miten pääsen mukaan?
Tee ensin tarvittavat ennakkojärjestelyt tapahtumaa 
varten. Tapahtuman järjestäjänä vastaat itse tapah-
tumasi käytännön järjestelyistä, kustannuksista ja 
mahdollisesti tarvitsemistasi viranomaisluvista (ta-
pahtuman luonteesta riippuen näitä voivat olla esim. 
maanomistajan lupa, ilmoitus yleisötilaisuudesta polii-
sille, pelastussuunnittelu, musiikin esittämisluvat).

Tiloja maksutta Nokia-viikon tapahtumille
Tapahtumien järjestämiseen on mahdollista käyttää 
18.—26.5.2019 Nokian kaupungin vapaa-aikapalve-
luiden vuokraamia tiloja maksutta, mikäli tapahtuma 
on pääsymaksuton ja kaikille avoin. Maksuttomuus ei 
koske vakiovuoroja. 

Tee tilavaraus kaupungin verkkosivuilla tai soittamal-
la vapaa-aikapalveluiden asiakaspalveluun.  Vapaita 
vuoroja voi selata Timmistä. Ilmoita varauksen yhtey-
dessä, että kyse on Nokia-viikon tapahtumasta. 

• Tee tilavaraus ja selaa vapaita vuoroja: 
www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/tilavaraukset/

Myös Poutunpuisto ja Pirkkalaistori ovat varattavissa 
tapahtumien järjestämiseen. Poutunpuiston voi vara-
ta vapaa-aikapalveluista, Pirkkalaistorin varaus teh-
dään infrapalveluihin Jouni Saranpäälle: jouni.saran-
paa@nokiankaupunki.fi. 

HUOM! Muista tilavarauksen lisäksi  ilmoittaa 
tapahtuman tiedot vielä erikseen mukaan No-
kia-viikon ohjelmaan yhteismarkkinointia varten. 

Viestintäohjeet Nokia-viikon 
tapahtumajärjestäjille

Ilmoita tapahtumatiedot 3.3. mennessä
Ilmoita järjestämäsi tapahtuman ohjelmatiedot kult-
tuuripalveluihin sunnuntaihin 3.3.2019 mennessä yh-
teistä markkinointia varten. Käytä verkkolomaketta. 
Voit liittää  ilmoitukseen myös hyvälaatuisia, julkaisu-
vapaita valokuvia yhteistä markkinointia varten. 

Ilmoitettavien tapahtumien tulee olla kaikille avoimia. 
Mukaan ohjelmaan voidaan ottaa myös pääsymak-
sullisia tapahtumia, mutta ohjelman toivotaan olevan 
pääosin maksutonta. Nokian kaupunki pidättää oikeu-
den valita mukaan hyväksyttävät tapahtumat.

Määräpäivän jälkeen ilmoitetut ohjelmatiedot eivät 
varmuudella ehdi enää mukaan painettuun käsiohjel-
maan, mutta ne päivitetään verkkosivuille ja lehti-il-
moituksiin. 

Ilmoittaessasi tapahtumatiedot sitoudut järjestä-
mään ilmoittamasi tapahtuman. 

Tapahtuman järjestäjänä vastaat siitä, että annetut 
ohjelmatiedot ovat oikein ja sitoudut myös ilmoitta-
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maan tapahtumasi oleellisista muutoksista kulttuuri-
palveluihin viipymättä.

• Ilmoita tapahtumatietoja: 
www.nokiankaupunki.fi/nokiaviikko

Julkaisemme Nokia-viikon ohjelman kokonaisuutena 
huhtikuun alussa www.visitnokia.fi - verkkosivuilla. 

Viikon ohjelma kootaan lisäksi vapaa-aikapalveluiden 
kesäesitteeseen, joka jaetaan nokialaisiin koteihin 
suorajakeluna toukokuun alussa. Lähetämme tapah-
tumajärjestäjille vedoksen käsiohjelmasta tarkastet-
tavaksi ennen painatusta.  

Käsiohjelman ja verkkosivujen lisäksi lisäksi viikkoa 
markkinoidaan mm. kaupungin eri some-kanavissa, 
yhteisillä lehti-ilmoituksilla ja messutapahtumissa 
(Ideapark 6.4. ja Supermessut 12.—14.4.). Viestimme 
Nokia-viikosta aktiivisesti myös alueelliselle medialle. 

Edellytämme mukana olevien tapahtumajärjestäjien 
mainitsevan omissa markkinointimateriaaleissaan, 
että tapahtuma on osa Nokia-viikon ohjelmaa (tapah-
tumakalenterit, fb-tapahtumat, ilmoitukset jne.), esi-
merkiksi: 
”Tapahtuma on osa Nokia-viikon ohjelmaa.”
”Katso Nokia-viikon koko ohjelma: www.visitnokia.fi.”

Markkinointimateriaalissa, kuten julisteissa ja mah-
dollisissa lehti-ilmoituksissa tulee käyttää mahdol-
lisuuksien mukaan omien tunnusten rinnalla No-
kia-viikon logoa. Logon voi sijoittaa esimerkiksi oman 
julisteen alareunaan. 

Julistepohja ja logo toimitetaan  mukaan ilmoittautu-
neille tapahtumajärjestäjille 3.3. jälkeen. 

Myös tapahtumapaikalla tulee käydä ilmi, että kyse on 
Nokia-viikon tapahtumasta, esim. mainintana juon-
noissa tai käyttämällä opasteissa julistepohjaa. 

Käytä somessa tunnisteita #nokiaviikko #visitnokia 
jakaessasi tapahtumatietoja ja tunnelmia.

Ilmoita oman tapahtumasi tiedot itse Menoinfoon. 
Hae ja valitse Menoinfon tapahtumailmoituslo-
makkeella oman tilaisuutesi päätapahtumaksi No-
kia-viikko.

Ilmoita tapahtumasi tiedot Menoinfoon:
http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/aamulehti

Seuraa tapahtumasi kävijämäärää
Kokoamme viikon päätyttyä tilastointia varten tapah-
tumajärjestäjiltä kävijämäärätiedot viikon ohjelmasta 
ja palautetta tapahtumien toteutumisesta.

Tukea tapahtuman järjestämiseen 
Tapahtuman kuluihin on mahdollista hakea projekti-
tukea tietyin ehdoin. 

• Tutustu avustusohjeeseen:
www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/avustukset/pro-
jektituki/

Kysy lisää!
Nokia-viikon ohjelmaa koordinoi Nokian kaupungin 
kulttuuripalvelut. Jos kaipaat apua tapahtumasi suun-
nitteluun, ota yhteyttä!

Erika Honkanen, kulttuurikoordinaattori
p. 040 779 9009
erika.honkanen@nokiankaupunki.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
toteuttamaan ohjelmaa Nokia-viikolle!
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