Tapahtumajärjestäjän
ohjeet

TAITEIDEN YÖN
TAUSTAA
Taiteiden yö täyttää jälleen
kaupungin kadut, korttelit,
puistot ja putiikit sadoilla
maksuttomilla taidetapahtumilla torstaina 18. elokuuta. Taiteiden yötä on
juhlittu Helsingissä vuodesta 1989, ja se on osa
Helsingin juhlaviikkoja.
Taiteiden yön toteuttamista koordinoi Helsingin juhlaviikkoja ja muita Helsingin tapahtumia järjestävä
Helsingin tapahtumasäätiö.
Ympäri Helsingin levittäytyvän Taiteiden yön ohjelma rakennetaan kuitenkin
aina yhdessä kaupunkilaisten kanssa, ja kuka tahansa voi ilmoittaa mukaan
oman taidetapahtumansa.

MUKAAN
TAITEIDEN YÖHÖN?
Kaikenlaiset suuret ja pienet tapahtumat ja
esitykset ovat jälleen lämpimästi tervetulleita
Taiteiden yöhön. Taiteiden yön tapahtumakokonaisuus toteutetaan mahdollisesti voimassa
olevia koronarajoituksia noudattaen. Tapahtuman
suunnittelussa kannattaakin huomioida muutosten
mahdollisuus ja suosia esimerkiksi ulkotapahtumia tai tilaisuuksia, joiden yleisöä on tarvittaessa
mahdollista rajata pienemmäksi. Myös virtuaalisia
tai hybriditapahtumia voi halutessaan ilmoittaa
mukaan.
Taiteiden yön ohjelmaan hyväksytään mukaan
maksuttomat taide- ja kulttuuritapahtumat,
jotka eivät ole aatteellisia tai kaupallisia.
Huomaathan, että tapahtuman ilmoittaja
vastaa itse tapahtuman toteutuksesta kokonaan
mukaan lukien terveysturvallisuus sekä
mahdolliset luvat ja viranomaisilmoitukset.
Vaikka muita yleisötilaisuuksiin kohdistuvia
rajoituksia ei olisi enää Taiteiden yönä käytössä,
saattavat tartuntatautilain 58 c:n vaatimukset
epidemian ehkäisemisestä olla edelleen voimassa.
Vaatimusten mukaan yleisölle avoimien
tapahtumien tai tilojen toiminnasta vastaavien
on huolehdittava, että:
1.

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus
käsien puhdistamiseen;

2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän
etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista
ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä
estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan
osalta puhdistamisesta säädetään.

		

VASTUULLISUUS JA
EKOKOMPASSI
Taiteiden yön ympäristövaikutuksia seurataan
Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Myös tapahtumahaun kautta mukaan ohjelmaan ilmoittautuvien
tapahtumanjärjestäjien tulee sitoutua noudattamaan vastuullisia menettelytapoja omassa
tapahtumassaan. Huomioithan siis seuraavat
periaatteet soveltuvin osin:
1.

Jos tapahtumassa syntyy jätettä, tulee
jätteet lajitella ja sekajätteen määrä tulee
minimoida. Lajitteluohjeita saa tarvittaessa
Helsingin tapahtumasäätiöltä.

2. Tapahtumassa tulee pyrkiä aina käyttämään
vain uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja.
3. Tapahtumassa tulee käyttää ensisijaisesti
vain uusiutuvaa sähköä, jos se on mahdollista.
4. Jos tapahtumassa on ruoka- tai juomatarjoilua
tai -myyntiä ja käytetään kertakäyttöastioita,
tulee astioiden ja ruokailuvälineiden olla
biohajoavia.
Tarjolla tulee olla myös kasvisvaihtoehto,
ja kannustamme luomu- ja lähiruoan
käyttämiseen aina kun mahdollista.
5. Tapahtumaan liittyviin kuljetusten ja liikenteen
minimoimiseen tulee kiinnittää huomiota.
Myös yleisöä tulee kannustaa saapumaan
tapahtumaan kävellen, pyöräillen tai julkista
liikennettä käyttäen

Ohjeita vastuullisen tapahtuman
järjestämiseen
•
•
•
•
•

Siisti tapahtuma! -ympäristöopas
Roskat riiviin! -jätehuolto-opas
Helsingin tapahtumasäätiön
vastuullisuuslupaus
Helsingin kaupungin
tapahtumajärjestämisen ohjeet
Tapahtumia kaikille! - opas saavutettavan
tapahtuman järjestämiseen

VIESTINTÄ JA
MARKKINOINTI
Helsingin tapahtumasäätiö vastaa Taiteiden yön
kattomarkkinoinnista ja -viestinnästä osana
Helsingin juhlaviikkoja. Taiteiden yön tapahtumien
toteuttajia kannustetaan lisäksi viestimään
sisällöistä omille sidosryhmilleen.
Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Taiteiden yön
yhteismarkkinointia ja -viestintää mm. seuraavilla
tavoilla:
•
•

•
•

verkkosivusto helsinkifestival.fi/taiteidenyo
(kieliversioina suomi, ruotsi, englanti)
sosiaalisen median kanavat ja somemarkkinointi
Facebook: Taiteiden yö / The Night of the Arts
Instagram: @taiteidenyo
Twitter: @Taiteiden_yo
markkinointiviestintä
(esim. ulkomainonta)
mediatiedotus ja sidosryhmäviestintä

Taiteiden yöstä viestitään myös Helsingin kaupungin
kanavissa ml. verkkosivut ja sosiaalinen media.
Taiteiden yön tapahtuman järjestäjä sitoutuu:
•
kertomaan kaikissa omissa sisältöteksteissään
selkeästi, että tapahtuma on osa Taiteiden yötä
•
ohjaamaan mahdollisilta omilta sivuiltaan
Taiteiden yön verkkosivuille
(helsinkifestival.fi/taiteidenyo)
•
käyttämään hashtagia #TaiteidenYö
•
viestimään tapahtumasta omien verkostojensa ja
kanaviensa kautta mahdollisuuksien mukaan

PALAUTE JA
RAPORTOINTI

Yhteystiedot
Vastaava tuottaja
Emma Abendstein

Jotta Taiteiden yötä pystytään kehittämään
ja Helsingin tapahtumasäätiö pystyy mahdollisimman kattavasti vastaamaan toteuttajaosapuolien tarpeisiin, on kaikki palaute
meille erittäin tärkeää. Edellytämme, että
jokainen Taiteiden yön toteuttajataho vastaa tapahtuman jälkeen lähetettävään palautekyselyyn ja raportoi oman osuutensa
onnistumisesta sekä arvioi tapahtumansa
kävijämäärän.

Helsingin tapahtumasäätiö pidättää itsellään oikeudet Taiteiden yön ohjeiden ja ohjelman muutoksiin.

