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TIIVISTELMÄ
Toimeksianto opinnäytetyöhön saatiin Tampereen kaupungin lukiotoimelta.
Tampereen kaupungin lukiot ovat jo monena vuotena esittäytyneet AVOin Future -messuilla niin, että jokaisella lukiolla on ollut oma valmisosasto. Tänä vuonna lukiotoimella oli selkeä tarve henkilöille, jotka suunnittelisivat ja toteuttaisivat messuosallistumisen, sillä lukiotoimen omat henkilöstöresurssit eivät paneutuvaa suunnittelua mahdollista.
Mari Järvisen ja Elise Kiviniemen tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Tampereen kaupungin yhdeksän lukion osallistuminen AVOin Future koulutusmessuille 14. – 15.11.2007. Toimeksianto kattoi kaikki messuosallistumisen vaiheet osastopaikan varaamisesta aina messuosaston purkuun asti.
Messuosallistumisen tavoitteeksi asetettiin Tampereen kaupungin lukioiden
imagon kasvattaminen ja tunnettuuden lisääminen. Toimeksianto päätettiin toteuttaa projektina.
Tietoa opinnäytetyötä varten kerättiin muun muassa haastatteluilla, seminaareihin osallistumalla ja alan kirjallisuudesta. Lisäksi Kiviniemen työskentely messuyhtiössä lisäsi tietoa asioista, jotka täytyy ottaa huomioon messuosallistumista
järjestettäessä.
Tampereen kaupungin lukioiden osallistuminen AVOin Future 2007 -messuille
onnistui hyvin. Suurin ero aikaisempiin messuosallistumisiin oli siinä, että messuille osallistuttiin avoimella yhteisosastolla. Kaikista osallistumiseen liittyvistä
tehtävistä suoriuduttiin aikataulun puitteissa ja haluttu kohderyhmä tavoitettiin.
Messuprojekti opetti paljon ison projektin toteuttamisesta, viestinnän merkityksestä ja messuosallistumisesta. Messuosaston henkilökunnalla on tärkeä merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilökunnan on oltava selvillä messuosallistumisen syistä ja vaatimuksista, joita osastotyöskentely asettaa. Jatkossa messukoulutukseen olisikin hyvä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta messuhenkilökunta pystyisi ammattimaisesti esittelemään palveluita ja tuotteita.

Avainsanat: messut, projekti, messuosallistuminen, koulutus, markkinointiviestintä
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1 Opinnäytetyön johdanto
Suomessa solmitaan vuosittain miljoonia messukontakteja. Messut tarjoavat sekä myyjälle että ostajalle mahdollisuuksien foorumin. Missään
muussa mediassa vuorovaikutus asiakkaan kanssa ei ole niin käsin kosketeltavan konkreettista. Inhimillinen kanssakäyminen tekeekin messuista ainutlaatuisen tehokkaan ja monipuolisen median. Messuille osallistuminen vain osallistumisen vuoksi ei kuitenkaan ole kannattavaa.
Suunnittelu ja toteutus vaativat huolellista paneutumista muun muassa
suunnitteluprosessiin, käytännön järjestelyihin ja osaston rakentamiseen.
Tampereen kaupungin lukiot ovat jo monena vuotena pyrkineet hyödyntämään messujen tarjoamia mahdollisuuksia. Messuosallistumista suunnitelleet ja toteuttaneet henkilöt ovat kuitenkin joutuneet toteuttamaan
messuprojektin muiden töidensä ohella. Puutteelliset henkilöresurssit
ovat johtaneet siihen, että messuista ei ehkä ole hyödytty yhtä paljon
kuin siihen on rahallisesti panostettu. Lukioilla oli selkeä tarve ulkopuoliselle henkilölle, joka vastaisi messuosallistumisesta.
Projektin toimeksiantajana oli Tampereen kaupungin lukiotoimi. Lukiotoimi hallinnoi kaupungin ylläpitämiä lukioita ja päättää muun muassa
rahoituksesta. Tehtäväkenttää johtaa lukiotoimen johtava rehtori Jorma
Suonio. Tampereen kaupungin ylläpitämiä lukioita on yhdeksän kappaletta. Osa lukioista painottaa opetuksessaan jotakin tiettyä ainetta, kuten
viestintää. Messuprojektiin lukioista osallistuivat rehtorit ja opintoohjaajat.
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Tampereen
kaupungin lukioiden osallistuminen AVOin Future -koulutusmessuille
14.−15. marraskuuta 2007. Messuille ei kannata osallistua ilman selkeää
tavoitetta ja messuosallistumisen suunnittelun alkupuolella asetimmekin
messuosallistumisen tavoitteeksi lukioiden imagon ylläpidon ja rakentamisen sekä tunnettuuden lisäämisen.
Päätimme käyttää työn toteuttamiseen projektinhallinnan välineitä. Näin
pystyimme parhaiten huolehtimaan esimerkiksi siitä, että kaikki tehtävät
tuli suoritettua ajallaan. Aloitimme projektin tekemällä projektisuunnitelman (Liite 1), joka hyväksytettiin toimeksiantajalla. Projektisuunnitelma auttoi sekä meitä että toimeksiantajaa seuraamaan jatkuvasti projektin kehittymistä. Messuosallistuminen on selkeintä toteuttaa projektina sen ajallisesti rajatun kertaluontoisuuden vuoksi. Projektilla voidaan
myös vastata sellaisiin tarpeisiin, joihin ei voida vastata organisaation
normaaleilla toimintamalleilla.
Messuosastolle osallistui yhdeksän eri lukiota, joten yhteydenpito kaikkien näiden kanssa oli erittäin tärkeää. Yhteydenpitovälineenä toimi
pääosin sähköposti. Messuprojektin etenemisestä saimme henkilökohtai-
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sesti kertoa myös muutamissa rehtoreiden ja opinto-ohjaajien kokouksissa.
Projektiin kuului kaikista messuosallistumisen vaiheista huolehtiminen
osastopaikan varauksesta aina messuosaston purkamiseen asti. Projektista rajattiin pois muun muassa jälkiseurannasta huolehtiminen ja muut
messujen viimeisen päivän jälkeiset tehtävät..
Jotta pystyimme suunnittelemaan ja toteuttamaan messuosallistumisen
tarvitsimme aiheesta pohjatietoa. Tietoa messuosallistumisesta ammensimme alan kirjallisuudesta, seminaareista ja haastattelemalla alan ammattilaisia.
Olemme jakaneet opinnäytetyömme kahteen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen osa toimii lähtökohtana ja alustuksena itse konkreettiselle työlle.
Messuosallistumiseen kuuluu aina kolme vaihetta: suunnittelu, toteutus
ja seuranta. Keskitymme teoriaosuudessa käsittelemään näitä kolmea
vaihetta. Vaikka messuosallistuminen toteutettiin projektinhallinnan
työkaluja apuna käyttäen, emme silti keskity syvemmin tarkastelemaan
projektinhallintaa teoriassa. Tämä ei olisi ollut mielekästä, sillä messuosallistumisen suunnittelu ja toteuttaminen projektimuotoisena on
yleinen sääntö ennemmin kuin poikkeus.
Jälkimmäinen osa puolestaan keskittyy käytännön projektin esittelemiseen. Tässä osassa seurataan projektin kehittymistä sen alusta aina viimeiseen messupäivään asti ja luodaan pintapuolinen katsaus messuprojektin kehittämiseen tulevaisuudessa. Vaikka työn jälkimmäinen osa
keskittyy tehdyn projektin kuvaamiseen, on tehtyjä ratkaisuja osittain
perusteltu teoriaan viitaten. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään miksi kyseisiin ratkaisuihin on päädytty.
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2 Messuosallistumisen suunnittelu
2.1 Messuosallistuminen

2.1.1 Miksi messuille?

Henkilökohtaiset kontaktit
Henkilökohtaisten kontaktien merkitys yritysten ja kuluttajien välillä on
kasvanut jatkuvasti. Messutoiminta on vuosien saatossa muodostunut
tärkeäksi osaksi niin yritysten kuin oppilaitostenkin markkinointia. Messut on moderni, aktiivinen ja vuorovaikutuksellinen media, joka vetoaa
kuluttajien kaikkiin aisteihin: siellä voi katsella, kosketella, kuunnella,
maistaa ja tuntea tuoksut. Vuorovaikutuksen ja aistien kautta saadaan
synnytettyä tavallista syvempiä muistijälkiä ja elämyksiä, jotka lähentävät ihmisten ja yritysten välisiä suhteita. (Harmoinen & Kääriäinen
7.9.2007, seminaari.)
Keinosen ja Koposen (1997: 12) mukaan messutoiminta on yksi tehokkaimpia ja usein myös edullisimpia vaihtoehtoja yrityksen markkinointiin. Yksi business to business -myyntikäynti maksaa yritykselle noin
300 € (Marketing Management Concept Oy 2005). Messuilla kontaktikulut jäävät murto-osaan myyntikäyntien kustannuksista. Kohdentamattomien joukkoviestimien, kuten lehtien ja suoramarkkinointikampanjoiden kontaktihinnat ovat kyllä alhaisia, mutta niiden laatu on huono.
Messuilla hankitut kontaktit puolestaan ovat laadukkaita. (Osuuskunta
Suomen Messut, Tampereen Messut Oy & Turun Messukeskus Oy
1994: 8.)
Kiihtyvä vauhti kehityksessä ja kuluttajien kasvava ajanpuute lisäävät
omalta osaltaan messujen etua kohtaamispaikkana. Ihmiset tulevat messuille saadakseen virikkeitä, uusia ideoita, tietoa ja tärkeitä yhteyksiä
(Jansson 2007: 13). Messujen suosion syynä lieneekin juuri inhimillisen
kanssakäymisen lisäksi se, että messuvieraille on tehokasta tutustua alan
tarjontaan yhdessä paikassa. Messut tarjoavat sekä myyjälle että ostajalle
mahdollisuuksien foorumin.
Messuilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan suoraan niiden ihmisten
mielipiteisiin, jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Ostopäätökseen yrityksessä vaikuttaa ainakin kolme henkilöä. Messuilla on mahdollista tavoittaa nämä kaikki. Positiivisen ostopäätöksen syntymiseen vaikuttaa mah-
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dollisuus päästä konkreettisesti tutustumaan yritykseen ja sen toimintaan
mahdollisten laite-esittelyjen ja niiden kokeilumahdollisuuden avulla.
Kun kyseessä on palvelujen esittely, korostuu henkilökunnan ja kohtaamisympäristön tärkeys. Kohtaamisympäristö vaikuttaa kävijöiden kaikkiin aisteihin sekä asenteisiin ja hyvin suunnitellun ympäristön avulla
saadaan aikaan vahva positiivinen vaikutus. (Jansson 2007: 13.)
Messuilla asiakas tulee yrityksen luo, eikä päinvastoin. Koska aloite
messuille saapumisesta on lähtenyt kävijästä itsestään, ihmiset ovat tavallista vastaanottavaisempia viesteille. He ovat tulleet ottamaan selvää,
kyselemään ja tekemään päätöksiä. Messukävijälle on taloudellisesti ja
ajallisesti järkevää tutustua alan koko tarjontaan yhdessä paikassa ja yhdellä kertaa. Messuosallistumisen kautta yrityksellä on mahdollisuus
huomattavasti suurempaan määrään asiakaskontakteja kuin normaalissa
kaupankäynnissä. Asiakaskohtaamisten määrä messuilla yhdessä tunnissa vastaa niiden määrää muuten yhdessä päivässä. Näytteilleasettajalle
on kustannustehokasta tavoittaa oikeat henkilöt yhdellä kertaa. (Jansson
2007:13.)
Kilpailijoiden seuranta
Messujen avulla yritys saa helposti seurattua kilpailijoidensa kehitystä ja
niiden nykytilaa. Uusien yritysten mukaantulo markkinoille on helppo
havaita messuilla (Keinonen & Koponen 1997: 14). Kilpailijalta voi joskus saada hyviäkin vinkkejä, joilla parantaa omaa toimintaansa.
Messuilla yrityksillä on myös hyvä mahdollisuus bencmarkingiin eli
systemaattiseen vertailuun ja arviointiin ja oppimiseen erinomaisilta yrityksiltä toimialasta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Bencmarking-vierailu on systemaattisempi oppimistapa kuin perinteinen yritysvierailu. Tavoitteena on saada kilpailijoilta tietoa ja näkemystä, joita
soveltamalla voidaan tehokkaasti kehittää omaa toimintaa. Benchmarking auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita ja kehitysideoita. (Strömmer
2007.)
Lehdistö
Messutapahtumista tiedotetaan lehdistölle aktiivisesti ja laajasti messujärjestäjän toimesta. Normaalisti tiedotus messutapahtumasta aloitetaan
noin vuosi ennen tapahtumaa. Tiedotus kohdentuu alan ammattimedioiden lisäksi esimerkiksi sanomalehdille. Messujen ensimmäisenä päivänä
järjestetään lähtökohtaisesti tiedotustilaisuus, johon messujärjestäjä kutsuu tiedotusvälineiden edustajat. Vaikka näytteilleasettajat eivät tiedotustilaisuuteen tasa-arvoisuuden vuoksi saakaan tulla puhumaan, on tilaisuudessa jaossa kaikki näytteilleasettajien tuomat lehdistötiedotteet.
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Näytteilleasettajalla on näin mahdollisuus tavoittaa lukuisia toimittajia,
jotka ovat kiinnostuneita alan tapahtumista. (Järvensivu 2007: 11.)
Toimittajat tulevat messuille etsimään jutun aiheita kerrottavaksi yleisölle heti messujen aikana, lähipäivinä tai myöhemmin. Toimittajat ovat
kiinnostuneita messuilla esiteltävistä tuotteista, palveluista, organisaatioista, uutuuksista ja ihmisistä. Toimittajien huomio kohdistuu messuilla
myös alan ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuden näkymiin. (Keinonen
& Koponen 1997: 69.)

2.1.2 Messutapahtuman valinta
Suomessa järjestetään vuosittain lukuisia erilaisia messutapahtumia. Yrityksen on messuosallistumisesta päättäessään tärkeää miettiä, minkä
tyyppisille messuille se aikoo osallistua ja tämän jälkeen tehdä kartoitus
ja valinta eri näyttelyjärjestäjien järjestämistä messuista. (Keinonen &
Koponen 1997: 16–18.) Erilaisia messutapahtumia voi kartoittaa muun
muassa lukuisista internetin tapahtumakalentereista. Esimerkkinä tapahtumakalentereista voidaan mainita Trade Show News Networkin sivusto
www.tsnn.com, johon on listattu messutapahtumia maailmanlaajuisesti.
Tapahtuman tausta on tärkeä selvittää, jotta messut vastaisivat hyvin
yrityksen omaa imagoa. Selville otettavia asioita ovat Keinosen ja Koposen (1997: 19) mukaan yrityksen edustamien tuotteiden tai palvelujen
sopivuus messujen aihepiiriin, yleisön määrä messuilla edellisinä vuosina, kuinka usein kyseinen messutapahtuma on aiemmin järjestetty, järjestäjän markkinointitoimenpiteet ennen messuja sekä näyttelyjärjestäjän
tarjoamat palvelut. Edellä mainittuja asioita voi selvittää esimerkiksi
messuista tehdyistä tutkimuksista tai messuoppaista, joista käy ilmi
myös osallistuneiden näytteilleasettajien nimet. Lisäksi joka messutapahtumalla on omat internetsivustot, joista saa paljon tietoa niin messuista kuin niille osallistuvista yrityksistäkin. Messujen näytteilleasettajat on hyvä selvittää, sillä nimekkäät ja suuret yritykset vetävät yleensä
puoleensa suuren määrän mahdollisia asiakkaita. (Keinonen & Koponen
1997: 18.)
Messutapahtumien kartoittamisen voi aloittaa yli vuotta ennen varsinaista tapahtumaa. Messujen valinta vaikuttaa kauaskantoisesti sekä taloudellisesti että imagollisesti yrityksen toimintaan.
Eri messutyypit
Messujärjestäjien tarjoamien messutapahtumien määrä on lisääntynyt
huomattavasti viime vuosina. Erilaisia messutyyppejä on tarjolla lukuisia. Messutyypit on karkeasti jaettu kahteen pääluokkaan: kuluttajamessuihin ja ammattimessuihin. Näiden ryhmien alle sijoittuvat sitten tar-
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kemmin messujen sisältöä kuvaavat yleis-, erikois- ja toimialamessut.
Lisäksi nykyään järjestetään myös yhdistettyjä messuja, joissa keskenään lähekkäiset toimialat muodostavat yhteisen kokonaisuuden. (Syrjänen & Uschanoff 2005: 32.) Tästä esimerkkinä voisi mainita Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa 18.–20.4.2008 järjestettävän tapahtumakokonaisuuden. Kävijöillä on mahdollisuus vierailla samalla kertaa Puutarha-messuilla, Kotimaan matkailumessuilla, Keräily-messuilla ja ETlehden 35-vuotisjuhlavuoden tapahtumassa. Vaikka tapahtumat esittelevätkin eri aihealueita, on niillä kaikilla sama kävijäprofiili.
On hyvä valita messutyyppi, joka parhaiten soveltuu yrityksen toimialaan ja imagoon. Messujen valinnassa on myös tärkeä ottaa huomioon
kohderyhmän ja mahdollisten sidosryhmien tavoitettavuus. Keinosen ja
Koposen (1997: 16) mukaan messujen oikea ajoitus on tärkeä muistaa
valintaa tehdessä.
Kuluttajamessut
Kuluttajamessut käsittävät kaikki kuluttajamarkkinoille suunnatut messut ja ne voidaan jakaa yleismessuihin, jotka ovat eri alojen yhdistelmiä
sekä toimialamessuiksi, joilla tarkoitetaan tietyn aihepiirin mukaisia
messuja. Kuluttajamessut painottavat yleensä myyntiä. Messuosallistumisen hyöty mitataan tehtyjen kauppojen ja kiinnostuneiden asiakkaiden
kautta. Tämän vuoksi kuluttajamessujen luonne onkin lähempänä myyntitapahtumaa kuin ammattimessujen ja ne muistuttavat hyvin pitkälti
esimerkiksi markkinoita. (Häyrinen & Vallo 2003: 99–100.)
Koska messuilla onnistuminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen koko
vuoden tulokseen, on niihin panostaminen erityisen tärkeää. Tämän
vuoksi lähes tärkeimmäksi suunnittelun kohteeksi muodostuu itse messuosasto. (Syrjänen & Uschanoff 2005: 32.)Tarkoitus on saada osastosta
niin houkutteleva ja kiinnostava, että se selvästi erottuu muista ja jää kävijän mieleen. Kuluttajamessujen myyntipainotteisuuden takia asiakkaat
on saatava käymään omalla osastolla, joten osaston on oltava erityinen,
jotta se houkuttelisi kävijöitä. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Usein kuitenkin kuluttajamessujen näytteilleasettajat unohtavat tämän,
eikä osastojen suunnitteluun panosteta. Tämä on hyvin nähtävissä esimerkiksi Tampereella järjestettävässä Suomen Kädentaidot messutapahtumassa, jossa osastot on toteutettu erittäin pienellä budjetilla.
Ammattimessut
Ammattimessut ovat erikoismessuja, jotka on suunnattu business to business -markkinoille. Ammattimessuille kokoontuvat yleensä niin alan
markkinoijat kuin eri organisaatioiden avainhenkilötkin. Ammattimessuilla vierailijat ovat liikkeellä nähdäkseen markkinoiden uutuustuotteet
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ja tehdäkseen mahdolliset hankintapäätökset. Yrityksen täytyy ammattimessuille osallistuessaan olla valmistautunut tarjoamaan jotain uutta tai
riskinä on, että kilpailijat vievät vierailijat itselleen. Tämän vuoksi ammattimessut ovatkin yritykselle erinomainen paikka uuden tuotteen lanseeraukseen. (Syrjänen & Uschanoff 2005: 32.) Lisäksi ammattilehdet
ovat usein erittäin kiinnostuneita merkittävistä messutapahtumista, joten
yrityksellä on hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen messutiedottamiseen
lehdistön kautta (Järvensivu 2007: 20).
Toisin kuin kuluttajamessut, ammattimessut eivät ole varsinainen kaupankäyntipaikka. Vaikka hankintapäätökset tehdään jo messuvierailun
aikana, ammattimessuja pidetään silti Syrjäsen ja Uschanoffin (2005:
33) mukaan enemmän myyntikontaktien hakupaikkana kuin varsinaisena
kaupantekopaikkana. Näin ollen yritysten keskeisimmäksi tehtäväksi
muodostuu hankkia mahdollisimman suuri määrä potentiaalisia asiakkaita jatkotoimenpiteitä ajatellen.

2.2 Suunnittelusta toteutukseen
Kun messuosallistumisesta on päätetty ja sopivat messut valittu, on aika
aloittaa yksityiskohtaisempi suunnittelu messujen toteutusta varten.
Messut ovat osa yrityksen vuosittaista markkinointisuunnitelmaa. Messuosallistumisen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon osallistumisen
tavoitteet, messuidea, budjetti, itse messuosasto, viestintä, messuosaston
toiminta ja sen toteutus, jälkihoito ja seuranta (Suomen messut ym.
1994: 11–29). Jotta kaikki edellä mainitut osa-alueet tulisi huomioitua,
on helpointa toteuttaa messuosallistuminen projektina.

2.2.1 Tavoitteet
Ennen osallistumista on tarkkaan mietittävä, miksi messuille osallistutaan. Tavoitteet ohjaavat koko messuosallistumista ja motivoivat henkilökuntaa (Jansson 2007: 25). Messuille osallistumisen tavoitteita on yrityksellä yleensä useita ja niitä kaikkia on käsiteltävä huolellisesti. Syitä
voivat olla esimerkiksi tuotteen myynti, uusien asiakkaiden tapaaminen,
jälleenmyyjien etsiminen, uutuuksien esittely, asiakassuhteiden hoito,
imagon kirkastaminen, tunnettuuden lisääminen, julkisuus tai kontaktit
tiedotusvälineisiin. Kuten kaikki markkinointitoimenpiteet, myös messuosallistuminen tähtää lähes aina viime kädessä myynnin kasvuun joko
pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. (Suomen messut ym. 1994: 12–13.)
Myynnin kasvun lisäksi yrityksellä voi olla messutavoitteena yhteyksien
hankkiminen vaikkapa asiakassuhteiden hoitoa varten tai vain pelkkä
asiakassuhteiden hoito sinällään. Asiakkaat eivät välttämättä ehdi osal-
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listumaan moniin eri tapahtumiin, joten messujen merkitys asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja hankkimisessa korostuu. (Jansson 2007, 23–
24.)
Messuilla saadut uudet asiakkaat ja saavutetut kontaktit ovat osa myynnillisiä tavoitteita. Messuosallistumisen tavoitteet voivat olla myös niin
sanottuja ei-myynnillisiä tavoitteita. Näihin kuuluvat yrityksen imagon
säilyttäminen ja parantaminen niin asiakkaiden kuin kilpailijoidenkin
keskuudessa, tiedon kerääminen kilpailijoista, sekä tunnettuuden parantaminen. Kuten jo aiemmin mainittiin, harvoin yrityksen on yhtä helppoa
ja halpaa saada julkisuutta kuin messuilla. Useat alan lehdet julkaisevat
jopa erillisiä messunumeroita, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita
messuilta. (Jansson 2007: 24.)
Nämä kaikki mainitut seikat ovat omiaan parantamaan yrityksen asiakkuuksia pitkällä aikavälillä. (Keinonen & Koponen 1997: 19). Messutavoitteelle on myös asetettava tarkka, konkreettinen ja realistinen mittari.
Mikäli tavoitteeksi asetetaan uudet asiakkaat, voidaan tavoitteen saavuttamista mitata uusien asiakkaiden lukumäärällä, asiakassuhteiden hoitamista voidaan mitata tavattujen asiakkaiden lukumäärällä ja saatua lehdistöjulkisuutta voidaan puolestaan mitata vaikkapa saavutetulla mediaajalla tai palstamillimetreinä. (Suomen Messut 2007: 11.)

2.2.2 Messuidea
Messuosastoa voisi ajatella pienoismalliksi koko yrityksestä ja sen liiketoiminnasta. Tämän vuoksi myös messuosasto tarvitsee oman liikeidean;
messuidean. Messuidea voidaan kiteyttää kolmeen kysymykseen: mitä,
kenelle ja miten.
Mitä?
Tämä kysymys kiteyttää yrityksen messuille osallistumisen syyn. Syynä
voi olla esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraus tai asiakasrekisterin kokoaminen.
Kenelle?
Yrityksen on tärkeä myös miettiä tarkkaan mikä on se kohderyhmä, jolle
messuosastolla oleva tarjonta suunnataan. Sisältyvätkö kaikki messukävijät kohderyhmään vai mahdollisesti vain osa heistä?
Miten?
Kun kohderyhmä on täsmennetty, on mietittävä keinot millä saadaan
heidät kiinnostumaan yrityksen messuosastosta ja miten erotutaan kilpailijoista.
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Messuosaston perusta koostuu näiden kysymysten vastauksista. Mitä
tarkemmin näihin kysymyksiin pystytään vastaamaan, sitä paremmat
ovat mahdollisuudet onnistua messuilla. (Keinonen & Koponen 1997:
24.)

2.2.3 Budjetti
Messuosallistuminen aiheuttaa yrityksille kustannuksia. Peruskustannukset koostuvat osallistumiskuluista, suunnittelukuluista, toteutuskuluista, matkakuluista sekä henkilökunnan kuluista (Keinonen & Koponen 1997: 12). Lisäkustannuksia syntyy sähköstä, vedestä ja muista
mahdollisista lisäpalveluista, kuten esimerkiksi siivouksesta. Lisäksi yrityksen on hyvä hankkia messujen ajaksi oma vakuutus, ellei sillä jo
mahdollisesti ole jatkuvasti voimassa olevaa kaiken kattavaa vakuutusta.
(Syrjänen & Uschanoff 2005: 36.)
Suomessa messunäkyvyyteen panostetaan vuosittain noin 150 miljoonaa
euroa (Elopuro 2006). Vaikka osallistumisen kokonaispanostus voikin
nousta jopa viisinkertaiseksi verrattuna messupaikan vuokraan, hyvä ja
näyttävä messuosasto ei välttämättä tarvitse suurta budjettia, vaan suurta
idearikkautta (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari).
Vaikka messut ovatkin osa yrityksen markkinointibudjettia, on niille
hyvä laatia oma budjetti. Messuosallistumisen budjetin tulisi perustua
tavoitteisiin, jotka puolestaan määräävät kustannusten kohteet. Messubudjetti koostuu Keinosen ja Koposen (1997: 25–26) mukaan pääosin
seuraavista kustannuseristä:
1. Osallistumiskustannukset
•
•
•

messuosaston vuokra
osallistumismaksu
lisäkustannukset, esim. korkeuden ylitysmaksu ym.

2. Henkilöstökulut
•
•
•
•
•
•

mahdollinen koulutus
palkat
ylityökorvaukset
päivärahat ja matkakulut
majoituskustannukset
lounas- ja kahvilipukkeet
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3. Osaston suunnittelu ja toteutus
•
•
•
•
•

suunnittelu
asiantuntijapalvelut
rakentaminen ja materiaalit
kalusteet
somisteet ja muu rekvisiitta

4. Materiaalin kuljetus ja käsittely
•
•
•

kuljetukset messuille ja pois
säilytys
vakuutukset

5. Messujärjestäjältä ostettavat palvelut
•
•
•
•
•
•
•
•

näyttelyrakenteet ja kalusteet
grafiikka ja teippaukset
sähkö
siivous
internetyhteydet
LVI- ja paineilmaliittymä
äänentoisto
kattoripustukset

6. Myynninedistämiskulut
•
•
•
•
•

tiedotusmateriaali
mainokset
asiakaskutsukortit
edustuskulut
kilpailut ja palkinnot

Vaikka messuosallistumisen kustannukset nousevatkin melko korkeiksi,
kannattaa niiden karsimista harkita tarkkaan. Hyvin onnistuneiden messujen suuretkin kustannukset ovat kuitenkin pieniä verrattaessa messuista aikaansaatuun hyötyyn yritykselle. (Jansson 2007: 25.) Kustannuksia
ei välttämättä aina ole kannattavaa karsia halvimmasta päästä. Jopa pienet mainoslahjat voivat toimia kannustimena kuluttajan tehdessä ostopäätöstä. Osallistumiseen tulisikin panostaa kaikin mahdollisin keinoin,
jotta yritys voisi täysin hyötyä esilläolostaan messuilla. (Keinonen &
Koponen 1997: 25–26.)
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2.2.4 Messuosastotyypin valinta
Messuosasto on yrityksen kolmiulotteinen käyntikortti. Se edustaa yritystä ja sen tuotteita sekä luo kävijöille mielikuvia yrityksestä ja sen
imagosta. Tämän vuoksi messuosasto tulee suunnitella siten, että se
kiinnittää asiakkaan huomion ja jättää tähän positiivisen muistijäljen.
Ensivaikutelma joko saa potentiaalisen asiakkaan pysähtymään osastolle
tai ei. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Messuosastot voivat olla hyvin erilaisia. Osaston suunnittelua aloitettaessa olisikin hyvä vierailla messuilla ja tutustua muiden yritysten messuosastoihin konkreettisesti (Jansson 2007: 42). Täydellinen messuosasto on toimiva työpiste, joka välittää näytteilleasettajan identiteetti ja perusarvot sekä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. On siis tärkeää, että
esitellyt tuotteet, palvelut, messuosasto ja sen teema muodostavat läpi
koko projektin toimivan kokonaisuuden. (Harmoinen & Kääriäinen
7.9.2007, seminaari.)
Osaston koko ja sijainti
Osaston koko riippuu esiteltävien tuotteiden koosta. Esimerkiksi autot ja
veneet vaativat huomattavasti suuremman tilan kuin taide-esineet. Messuosaston kokoa mietittäessä on hyvä lisäksi muistaa vanha nyrkkisääntö, jonka mukaan yhtä myyjää kohti tarvitaan viisi neliömetriä työskentelytilaa. Tärkeää on myös ottaa huomioon se, miten kävijöiden halutaan
liikkuvan osastolla. Jos tarkoitus on, että vierailijat pääsevät sisälle osastoon tutustumaan esilläoleviin tuotteisiin, kulkureitille on varattava tarpeeksi tilaa. (Jansson 2007: 48.)
Osaston sijainnista yritys ei aina välttämättä pääse päättämään. Jos messujen tilankäytössä noudatetaan tuoteryhmittelyä, ohjaa se yleensä osastojen sijoittelua. Toki pitkäaikaisella näytteilleasettajalla on etulyöntiasema ensikertalaiseen verrattuna. (Jansson 2007: 48.)
Osaston sijainnilla on paljon merkitystä. Tapahtumapaikat vetävät puoleensa yleisövirtoja, joten niiden lähistöllä oleva osasto kerää varmasti
enemmän vierailijoita kuin hieman syrjemmässä oleva osasto. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Osaston muoto
Osaston koon ja sijainnin lisäksi myös osaston muodolla on merkitystä.
Messujärjestäjät vuokraavat yleensä tilat suorakaiteen muotoisina ja neliömetreissä mitattuna.

15

Kun puhutaan osaston muodosta, tarkoitetaan sillä avoimien sivujen lukumäärää. Osasto voi olla avoin yhdeltä tai useammalta sivulta. Myös
kokonaan avoin, ilman minkäänlaisia väliseiniä oleva osasto on mahdollista toteuttaa. (Keinonen & Koponen 1997: 49.) Muotoja siis voidaan
Keinosen ja Koposen (1997: 48–49) mukaan erottaa viittä eri tyyppiä:
1.
2.
3.
4.
5.

Yksi avoin sivu
Kaksi avointa sivua
Kolme avointa sivua
Neljä avointa sivua (avoin osasto)
Kaksi vastakkaista sivua avoinna

Nämä viisi tyyppiä voidaan edelleen jakaa kahteen eri ryhmään:
a. Tähän ryhmään kuuluvat osastot, joiden esiteltävänä olevat
tuotteet näkyvät suoraan käytävälle. Osaston etuosa kiinnittää
asiakkaan huomion ja takaosa toimii lähinnä vain esittelytilana. Tämän muotoiset osastot ovat yleensä pieniä ja ruuhkautuvat helposti.
b. Tämä ryhmä puolestaan käsittää osastot, jotka houkuttelevat
asiakkaan sisäpuolelle tutustumaan kokonaisuuteen. Näin
suunniteltu osasto on tarkoitettu palvelemaan suurta yleisömäärää.
Yksin vai yhdessä?
Yrityksellä on mahdollisuus osallistua messuille joko omalla osastollaan
tai yhteisosastolla. Yhteisosastolle osallistuttaessa syntyy säästöjä kustannuksissa, koska kulut jakautuvat eri yritysten kesken. Osallistuvat yritykset muodostavat joko tietyntyyppisen kokonaisuuden tai täydentävät
toisiaan. Yhteisosaston haittapuoli on se, että yrityksen voi olla vaikea
erottua muiden osastolla olevien yritysten joukosta. Lisäksi yrityksen
toiminnalle osastolla voi aiheutua rajoituksia sisustuksen suunnittelun ja
muun suunnittelun yhtenäisyyden vuoksi. Tosin on muistettava, että hyvällä ja huolellisella osaston suunnittelulla nämäkin ongelmat ovat ratkaistavissa. (Keinonen ja Koponen 1997: 49–50.)
Vakio-osasto vai design-osasto?
Osasto on mahdollista toteuttaa joko vakio-osastona tai yksilöllisenä
design-osastona. Vakio-osasto on edullinen ja helppo toteuttaa. Yleensä
sitä käytetään toteutusratkaisuna pienikokoisella osastolla. Rakenteet ja
kalusteet tilataan suoraan messujärjestäjiltä. Jotta vakio-osastosta saataisiin omaleimainen, pitää yrityksen käyttää esimerkiksi kuvia, tekstejä ja
muuta rekvisiittaa. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.) Vakio-osastossa kustannukset ovat myös aina tiedossa, eikä budjettiin tule
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yllätyksiä. Vakio-osaston toimivuutta rajoittavat vakiovärit ja vakiokalusteet, jotka saattavat olla näytteilleasettajan tarkoitukseen sopimattomia. (Kuusela 9.11.2007, haastattelu.) Vakio-osastoja messutapahtumissa on yleensä monia, eivätkä osastot näin ollen erotu toisistaan (Kuva 1).

Kuva 1 Vakio-osastot eivät erotu toisistaan (Kuvapankki messuittain 2007)

Kuva 2 Design-osasto kiinnittää huomiota ja erottuu (Kuvapankki messuittain 2007)

Design-osasto puolestaan on suunniteltu ja yksilöity juuri yrityksen tavoitteisiin sopivaksi. Yrityksellä on käytössään ammattilaisten osaaminen ja ideat. He osaavat arvioida tilan siten, että asiakkaat mahtuvat sinne hyvin. Lisäksi ammattilaisilta saa apua tuotteiden sijoittelussa sekä
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esiteltävien tuotteiden määrässä. Suunnittelijoiden ammattitaidosta on
hyötyä etenkin silloin, kun yrityksellä on käytössään pieni budjetti. Tarjous tehdään yritykselle etukäteen avaimet käteen -periaatteella, joka
tarkoittaa sitä, että osasto luovutetaan asiakkaalle käyttövalmiina. Osaston yksilöllisen toteutuksen vuoksi ilmettä voi käyttää useamman kerran
eri messuilla. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.) Designosastot myös erottuvat messujen yleisilmeestä ja jäävät helpommin messuvieraan mieleen (Kuva 2).

2.2.5 Varaukset ja luvat

Osastopaikan varaus
Messuosaston varaus on hyvä tehdä ajoissa, mielellään jopa vuosi ennen
messutapahtumaa. Alustavia tiedusteluja voi toki tehdä jo aikaisemmin,
koska varsinkin ammattimessujen parhaat osastot ovat kysyttyä tavaraa.
Varsinaiset sopimukset messujärjestäjän kanssa tehdään noin vuotta tai
puolta vuotta aikaisemmin. (Keinonen & Koponen 1997: 51.)
Sopimus sisältää tiedot yrityksestä, vuokrattavasta osastosta ja esiteltävistä tuotteista tai palveluista sekä yleiset ohjeet ja säädökset. Yrityksen
tiedoissa on eritelty virallisen nimen ja osoitetietojen lisäksi yrityksen Ytunnus, liikevaihto sekä työntekijöiden määrä. Vuokrattavasta osastosta
mainitaan toivottu neliömäärä ja neliöhinta, osaston muoto, ennakko- ja
ilmoittautumismaksu sekä lisäksi ohjeet ja eräpäivät maksujen suoritusta
varten. Yritys voi myös esittää toivomuksen messuosaston sijainnista,
mutta mitään vaatimuksia se ei voi esittää ennen varausmaksun maksamista. (Keinonen ja Koponen 1997: 51–52.)
Messujärjestäjän on hyvä tietää, minkälaisia tuotteita tai palveluja yritys
osastollaan aikoo esitellä. Näiden tietojen pohjalta messujärjestäjä saa sijoitettua yrityksen osaston oikeaan paikkaan messuhallissa. Yritys sopii
messujärjestäjän kanssa myös kaikista messuosallistumiseen liittyvistä
yleisistä säädöksistä. Näihin kuuluvat paikan vuokra- ja maksuehdot, ilmoittautumispäivämäärä, osaston sijainti, osaston rakenteet, aikataulu,
vakuutukset ja sopimuksen mahdollinen purkaminen. (Keinonen & Koponen 1997: 52.)
Muut varaukset
Tarvittavat varaukset on hyvä tehdä ajoissa. Messujärjestäjältä osastolle
varattavia asioita ja palveluja ovat esimerkiksi sähkö, vesipiste, ilmastointi ja kaikki muut mahdolliset osaston toimivuuteen liittyvät asiat.
Myös osaston rakentaminen, somistus ja siivous on mahdollista tilata
etukäteen järjestäjältä.
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Tarvittavat luvat
Äänitteen esittämisestä julkisella paikalla on maksettava korvaus äänitteellä esiintyville taiteilijoille ja sen tuottajille. Jos yritys siis käyttää äänitteitä messuosastollaan, tulee sen maksaa korvaus tekijänoikeusyhdistys Gramex ry:lle. (Luvat…2007.)
Jos näytteilleasettajan osastolla on tarkoitus esittää elävää musiikkia, on
siitä tehtävä ilmoitus Teostolle. Tästä ilmoituksesta on käytävä ilmi esitettyjen sävellysten nimet ja tekijät. Jos esiintyjällä on ohjelmien toimittamista koskeva sopimus Teoston kanssa, riittää kun luvanhakija ilmoittaa Teostolle esiintyjän yhteystiedot. (Luvat…2007.)
Jos yrityksellä ei ole tv-lupaa ja se aikoo käyttää televisiota osastollaan,
on sen hankittava messuja varten Telehallintokeskukselta erillinen tvlupa (Luvat…2007).
Lupia joutuu hakemaan myös esimerkiksi silloin, jos osaston korkeus
ylittää 250 senttimetriä, aiotaan rakentaa kaksikerroksinen osasto tai
osastolla aiotaan järjestää näytöksiä, joihin tarvitaan tulityölupa. Usein
messujärjestäjältä saa kaikki tarvittavat lupa-anomus kaavakkeet. Messujärjestäjä osaa myös neuvoa tarvittavien lupien hankkimisessa. (Luvat…
2007.)

2.2.6 Osaston peruselementit
Messuosaston suunnittelu on yksi avaintekijä yrityksen messustrategian
onnistumisessa. Messuosastoa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon kokonaisuus, joka muodostuu peruselementeistä, kuten somisteista, näyttelyrakenteista ja osastolla esiteltävistä tuotteista ja palveluista. Esiteltäville tuotteille on tarjottava paras mahdollinen taustaympäristö. (Keinonen
& Koponen 1997: 58.)
Sisustus ja muu rekvisiitta
Osastotyypin valinnan jälkeen yritys tekee päätöksen osaston sisustamisesta. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvät puitteet esiteltäville tuotteille. Erilaisia sisustuksellisia ratkaisuja on lukuisia, ja erikseen
osastolle voidaan vuokrata muun muassa kukat, matot, esittelytasot,
pöydät ja tuolit. (Keinonen & Koponen 1997: 58.)
Ripustuskorkeus ja näyttelyrakenteet
Yleensä tuotteet ovat esillä joko erillisille tasoille asetettuina tai johonkin ripustettuna. Tasojen ja ripustusten korkeus täytyy tarkkaan huomi-
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oida osastoa suunnitellessa. Korkeus on pitkälti riippuvainen siitä, mitä
asioita tuotteesta halutaan kävijälle viestittää. Myös tuotteen käyttötarkoituksella on suuri merkitys tasojen korkeutta mietittäessä. (Keinonen
& Koponen 1997: 59.)
Näyttelyrakenteiden tulee olla melko huomiota herättämättömät ja yksinkertaiset. Niiden tulee ainoastaan muodostaa tausta esiteltäville tuotteille. Pöytätasot suunnitellaan mataliksi, jotta tuotteet olisivat esillä ja
tarkasteltavissa mahdollisimman monesta näkökulmasta. Rakenteiden
muodoilla ei ole väliä, kunhan ne muodostavat ehjän kokonaisuuden. On
myös mahdollista asettaa tuotteet esille erilliseen vitriiniin, joka on valaistu tehostevaloin. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Rakennemateriaalivaihtoehtoja on myös useita. Rakenteita tehdään esimerkiksi puukuitulevyistä, lasista, teräksestä ja metallista. Persoonallisuutta osastolle saadaan aikaan käyttämällä hieman harvinaisempia materiaaleja, kuten marmori- tai kivilaattaa, paperia tai puuta. (Kuusela
9.11.2007, haastettelu.)
Valaistus
Oikeanlainen valaistus on yksi tärkeimpiä asioita messuosastolla. Valaistuksella vaikutetaan tilan muodon hahmottamiseen ja esitettävien asioiden esille tuomiseen. Messuhallien perusvalaistus on yleisesti varsin
heikko, joten ilman kunnollisia tehovaloja sekä osasto että sen tuotteet
hukkuvat helposti massaan. Huomion herättämisen lisäksi valot luovat
myös tunnelmaa. (Keinonen & Koponen 1997: 60.)
Osasto valaistaan yleensä loisteputkilla tai muilla yleisvaloilla. Kohdevalojen avulla voidaan korostaa esimerkiksi niitä tuotteita, joita halutaan
tuoda esille. (Kuusela 9.11.2007, haastattelu.) Varjojen syntymistä on
syytä varoa, koska se vaikeuttaa esiteltävän tuotteen muodon tunnistamista. Lisäksi valot tulee suunnata siten, etteivät ne kohdistu liian kirkkaana kävijöiden silmiin, vaan valon on aina tultava kävijän suunnalta.(Jansson 2007: 46.)
Värit
Väreillä pystytään vaikuttamaan ihmisten mielialoihin ja tuntemuksiin.
Eri väreillä on erilaiset vaikutukset eri ihmisiin ja ympäristöihin. Messuosaston värityksessä tulee käyttää mahdollisimman normaaleja värejä ja
väriyhdistelmiä. ( Keinonen & Koponen 1997: 61.) Keinosen ja Koposen (1997: 61) mukaan väreillä on todettu olevan seuraavia vaikutuksia:
Keltainen on kirkkain ja valovoimaisin väri. Se laajentaa tilaa ja kohti
tulevana torjuu masennustiloja. Liian laajoina pintoina käytettynä se tosin voi aiheuttaa ärtymystä.
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Vaalean sininen on viilentävä ja rauhoittava väri. Se etäännyttää ja avartaa tilaa.
Punainen puolestaan ärsyttää. Se tarjoaa hyvän ilmapiirin ideoiden keksimiseen, mutta ei niiden kehittämiseen.
Vihreä rauhoittaa ja on ihanteellinen väri keskittymiselle ja mietiskelylle.
Valkoinen on yksin käytettynä kylmä väri, mutta se on hyvä tausta esimerkiksi esineille. Lisäksi valkoinen kirkastaa muita värejä.
Harmaa väri on arkinen ja karu. Tiloissa, joissa on paljon värejä se
muodostaa neutraalin taustan muille väreille.
Mustaa pidetään tuskan, surun ja pimeyden värinä, mutta vastakohtana
käytettynä se saa sävylliset värit loistamaan.
Tekstit
Tekstien merkitys messuosastolla on auttaa osaston sisällön ymmärtämistä. Koska tärkein asia osastolla ovat kuitenkin tuotteet, ei tekstejä saa
olla liikaa, eivätkä ne saa häiritä kokonaisuutta. Tekstin kokoa mietittäessä tulee ottaa huomioon sen tarkoitus ja sisältö. Jos tekstin on tarkoitus
olla informatiivista, tulee sen olla kooltaan pientä. Tällaista tekstiä kannattaa käyttää jaettavissa esitteissä. ( Keinonen & Koponen 1997: 62.)
Tekstit toteutetaan yleensä tietokoneella tehdyillä teippileikkauksilla.
Joitakin tekstejä ja kylttejä tehdään myös käsin tekstaamalla. On muistettava se, että käytettyjen tekstien olisi hyvä noudattaa yhtenäistä linjaa
osaston värityksen ja muun rekvisiitan kanssa.
Av-välineet
Sekä tuotteiden esittelyssä että informaation jakamisessa voidaan käyttää
apuna erilaisia audiovisuaalisia välineitä. Niiden käyttö on tarpeen silloin, kun on tarve esitellä tuotteen toimintaa käytännössä, eikä se esimerkiksi turvallisuussyistä onnistu messuosastolla. Lisäksi oikein suunniteltu videoesitys toimii hyvänä yleisön pysäyttäjänä. (Keinonen & Koponen 1997: 62–63.)
Kun av-välineiden käyttöä messuosastolla harkitaan, on tärkeä muistaa,
että niiden päätarkoitus on esitellä tuotetta. Tietokoneiden käyttö osastolla mahdollistaa yleisön itsenäisen toiminnan tietojen saamiseksi. Tässä on kuitenkin riskinä se, että se kerää innokkaita tietokoneen käyttäjiä
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osastolle koneiden ääreen. Internetissä surffaillessa usein unohtuu se
pääasia, eli itse tuote. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)

2.2.7 Oheistoiminnot
Yritys voi messuosastollaan järjestää kilpailuja, tuotteiden testausta ja
esittelyä sekä tarjoilua tai näytteiden jakamista. Järjestettävät oheistoiminnot ovat riippuvaisia osaston koon ja henkilökunnan määrän lisäksi
myös messujen luonteesta. Tärkeää on kuitenkin, että osastolla tapahtuu
jotain. Aktiviteetit houkuttelevat ihmisiä, jotka puolestaan houkuttelevat
toisia ihmisiä. (Jansson 2007: 59.)
Usein aktiviteetiksi riittää yksinkertainenkin toiminta. Esimerkiksi Helsingissä 3.–5.10.2007 järjestetyillä turvallisuusalan FinnSec-messuilla
suurta yleisön suosiota saavutti osasto, jossa messuvieraat saattoivat testata tarkkuuttaan ampumalla imukuppipyssyllä maalitaulua. Osastolla
esillä olevan yrityksen tarkoituksena oli kartoittaa asiakasrekisteriään.
Ampumista pääsi kokeilemaan jättämällä yhteystietonsa ja yrityksen
asiakasrekisteri karttuikin kolmen messupäivän aikana kahdellatuhannella uudella yhteystiedolla.
Kilpailut
Erilaisten kilpailujen ja arvontojen järjestäminen messuosastolla on hyvä
tapa kerätä runsaat määrät yleisöä osastolle. Kilpailun avulla yritys saa
myös kerättyä tietoa osallistujista, eli messuyleisöstä, liittämällä kilpailukuponkiin jonkinlaisen pienimuotoisen kyselyn. Huonona puolena kilpailuilla on, että ne saattavat tukkia osaston niin, että itse tuotteista kiinnostuneet vierailijat eivät enää mahdu osastolle. Kilpailusta saattaa siis
helpolla muodostua osaston keskipiste tuotteiden ja palvelujen sijaan.
Täytyy myös muistaa, että tietyille kilpailuille tai arpajaisille vaaditaan
messujärjestäjän tai jopa viranomaisen lupa. (Keinonen & Koponen
1997: 53–54.)
Tuote-esittelyt
”Lukuisten henkilökohtaisten kohtaamisten messumaailmassa mikään ei
pysty käännyttämään epäilijää yhtä hyvin kuin vakuuttava tuotedemo”
toteaa Jansson (2007: 61) kirjassaan. Mieleenpainuva tuote-esittely kertoo asiakkaalle tuotteen tarinan ja samalla todistaa tuotteen ominaisuuksista. Oikein toteutettuna tuote-esittely on kävijälle niin jännittävä kokemus, että hän jää paikalle seuraamaan sitä. Tällöin näytteilleasettajalla
on myös mahdollisuus dramatisoida tuotteen ainutlaatuisia etuja ja todistaa niiden paremmuus kilpailijoihin verrattuna. (Jansson 2007: 61.)
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Informaation jakaminen
Yrityksen kannattaa jakaa esitteitä harkiten. On tärkeää keskustella kävijän kanssa ennen sopivan esiteaineiston antamista. Jos yritys myy monimutkaista tuotetta, on olemassa riski, että esite muodostaa esteen
myyntiprosessille. Ellei kävijä löydä esitteestä etsimäänsä, hän saattaa
luulla, että yritys ei pysty toimittamaan hänen haluamaansa tuotetta ja
poistuu osastolta. Väärinkäsitysten riski pienenee, kun asiakas saa tilaisuuden keskustella asiantuntijan kanssa esitteiden sijaan. (Jansson 2007:
63.)
Usein pitkäkestoinen ja laaja luento tuotteista vaikeuttaa työskentelyä
osastolla ja saattaa pitkästyttää asiakkaat. Lisäksi messuosaston tilat
yleensä ovat pienet ja taustalta kantautuva häly voi olla hyvinkin häiritsevää. Mikäli halutaan jakaa laajempaa informaatiota yrityksestä ja sen
valmistamista tuotteista, on järkevää harkita erillisen informaatiotilaisuuden järjestämistä. (Keinonen & Koponen 1997: 55–56.)
Informaatiotilaisuuksilla tarkoitetaan erilaisia seminaareja ja luentoja,
jotka järjestetään osastosta erillään niille järjestetyssä tilassa. Näihin tilaisuuksin osallistuvat asiakkaat ovat usein saaneet kutsun etukäteen tai
he ovat muuten yrityksestä kiinnostuneita. Kun informaatiotilaisuus järjestetään sille erikseen varatussa tilassa, tilaisuudesta saadaan onnistunut
ja ylimääräiset, ei-kiinnostuneet kävijät eivät häiritse sen kulkua. (Keinonen & Koponen 1997: 55–56.)
Näytteiden ja lahjojen jakaminen
Näytteiden ja jonkinlaisten lahjojen jakaminen hyvin suunniteltuna ja
toteutettuna on kannattavaa. Tämä tosin riippuu paljolti myös jaettavan
lahjan luonteesta. Kävijät haluavat kerätä lahjoja messuosastolta ja olettavat voivansa viedä jotain mukanaan kotiin. (Jansson 2007: 63.) Jaettavan näytteen tai lahjan tarkoituksena on ensisijaisesti kiinnittää messukävijän huomio ja pysäyttää hänet osastolle. Lisäksi sen tulee olla sellainen, että kävijän on helppo kantaa sitä mukanaan. Annettavan lahjan yhteydessä on hyvä olla maininta sen antaneesta yrityksestä, jotta se toimisi ikään kuin muistuttajana yrityksestä ja sen tuotteista messujen jälkeenkin. (Keinonen & Koponen 1997: 56.)
Tarjoilu messuosastolla
Osastolla tapahtuva tarjoilu on hyvä keino pysäyttää messukävijä vierailemaan osastolla. Tarjottavana osastolla voi olla jotain pientä kuten kahvia, vettä, virvoitusjuomia, pikkuleipiä tai makeisia. Tarjoilun tarkoituksena ei ole ruokkia kävijää kylläiseksi, vaan olla enemmänkin huomaavainen ele. (Keinonen & Koponen 1997: 54–55.)
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Kun kävijä pysähtyy osastolle, voidaan häneltä kohteliaasti kysyä kiinnostaisiko häntä juoda vaikkapa kupillinen kahvia. Näin hänet saadaan
pysäytettyä pidemmäksi aikaa istumaan osastolle asetettuun neuvottelupöytään. Pöydän ääressä voidaan jatkaa neuvotteluja ja mahdollisesti jopa sopia kaupoista. (Keinonen & Koponen 1997: 54–55.)
Muut oheistoiminnot
Näytteilleasettajayritys voi järjestää asiakkailleen myös muunlaista
oheistoimintaa. Näitä ovat esimerkiksi kutsut cocktailtilaisuuteen tai
vaikkapa konserttiin. Tällaisten oheistoimintojen järjestäminen aiheuttaa
yritykselle huomattavia kustannuksia, joten ne täytyy huomioida jo etukäteen messubudjettia suunnitellessa. (Keinonen & Koponen 1997: 56.)
Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen messutapahtuman yhteydessä on
suosittua. On syytä miettiä keinot, joilla asiakas saadaan valitsemaan
juuri oman yrityksen tilaisuus. Tilaisuutta järjestettäessä on hyvä panostaa tilaisuuden laatuun, toimivuuteen, ylivertaisen houkuttelevaan ohjelmaan ja ammattitaitoisiin esiintyjiin. (Järvensivu 2007: 31.)
Oheistoimintojen tarkoitus on siis saada kävijät kiinnostumaan yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista. Joissakin tapauksissa asiakastilaisuudet ovat jopa paras väylä tuotteiden ominaisuuksien esittelylle. (Keinonen & Koponen 1997: 57.) Asiakastilaisuudet ovat tehokkaita keinoja
hyvän asiakaspalvelun ja henkilökohtaisen myyntityön edistämiseksi,
sillä niissä yrityksen henkilökunnalla on mahdollisuus luoda henkilökohtainen kontakti useisiin asiakkaisiin kerralla (Järvensivu 2007: 31). Tilaisuuksia järjestettäessä on muistettava, että oheistoimintojen tarkoituksena ei ole tuottaa kansalle sirkushuveja, vaan pikemminkin edesauttaa
muuta osastolla tapahtuvaa työtä (Keinonen & Koponen 1997: 57).

2.3 Toiminta messuosastolla

2.3.1 Osaston rutiinit
Messuosastolla on paljon rutiinitehtäviä, jotka on hyvä suunnitella etukäteen. Sopimus- ja tilauspohjalomakkeet messuosastolla työskentelemistä varten on hyvä laatia jo etukäteen, kuten myös messuraportit ja
niiden täyttöohjeet. Työvuorot ja työajat jaetaan ajoissa, jotta jokainen
henkilökunnan jäsen on paikalla oikeaan aikaan. Lisäksi heille on hyvä
selvittää jokaisen rooli ja mahdolliset edustustehtävät osastolla. Selkeät
ohjeet pukeutumista varten on myös ilmoitettava ajoissa, jotta henkilökunnalla on aikaa hankkia asiaankuuluvat asut, ellei yritys sitten huolehdi niistä. Näiden jo mainittujen lisäksi messuosaston rutiinitehtäviin kuu-
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luvat myös oheismateriaalin tarkistus, jakaminen ja asiakkaiden rekisteröinti sekä mahdollinen tarjoilu osastolla. (Keinonen & Koponen 1997:
82–83.)
Rutiinien ennakoinnilla vältetään mahdollisia ongelmatilanteita, joita
ovat esimerkiksi esitteiden tai näytteiden loppuminen osastolta kesken
messujen. Ennakointi myös antaa henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä sataprosenttisesti asiakastyöskentelyyn. Rutiinitehtävien jako suoritetaan joko koko osaston henkilökunnan kesken tai sitten niistä vastaa
vain osaston vastuuhenkilö. Pääasia on, että asiat tulevat hoidetuksi.
(Keinonen & Koponen 1997: 82–83.)

2.3.2 Henkilökunta
Henkilökunnan toiminta on messuosallistumisen tärkein yksittäinen menestystekijä, koska henkilökunnan toiminnalla on huomattava merkitys
kävijöiden mielipiteisiin ja ostopäätöksiin (Jansson 2007: 73). Tämän
vuoksi henkilökunnan onkin pystyttävä työskentelemään tehokkaasti
pitkien messupäivien ajan, kyettävä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten
kanssa ja muistettava käyttäytyä asiallisesti ja yrityksen imagon mukaisesti. Lisäksi henkilökunnan tulee olla asiantuntevaa. (Keinonen & Koponen 1997: 79.)
Käyttäytymisen lisäksi henkilökunnan vaatetukseen kiinnitetään paljon
huomiota osastolla. Myyjän ensinäkeminen antaa asiakkaalle alustavan
kuvan hänen edustamastaan yrityksestä. Asun tulee tämän vuoksi olla
siisti ja asianmukainen. Kenkiä valittaessa on hyvä ottaa huomioon se,
että messupäivät ovat raskaita ja usean tunnin seisominen rasittaa jalkoja. Hyvä keino muokata yrityskuvaa ja tukea messuosaston toimintaa on
henkilökunnan yhtenäinen pukeutuminen. (Keinonen & Koponen 1997:
82.)
Ilmeillä ja eleillä on suuri vaikutus ihmisiin. Henkilökunnan täytyy näyttää iloiselta ja siltä, että nauttii työstään. Asiakkaan kanssa on keskusteltava rauhallisesti ja selkeästi. (Keinonen & Koponen 1997: 79.)
Messuosaston henkilökuntaa valittaessa on mietittävä paljonko esittelijöitä ja myyjiä tarvitaan, jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
Lisäksi tulee ottaa huomioon, että jokaisella työntekijällä on oltava mahdollisuus kahvi- ja ruokataukoihin. Henkilökunnan koulutus ennen messuja on tärkeää. Esittelijöiden on oltava hyvin selvillä yrityksen messuosallistumisen syistä, tavoitteista, messujen kohderyhmistä sekä siitä,
mitä heidän työskentelyltään messuosastolla odotetaan. (Harmoinen &
Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
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Henkilökunnan tehtävät
Henkilökunnalle on jaettava selkeät tehtävät eli roolit messujen ajaksi.
Ilman tehtävää ihminen ei suorita, koska ei tiedä tarkalleen, mitä häneltä
odotetaan. Messuosastolla aikaa tehtävien suorittamiseen on vain vähän,
joten tehtävän on oltava yksinkertainen, jotta sen saa hyvin tehtyä. Eri
rooleja henkilöstöllä ovat vastuuhenkilö, asiantuntija, myyjä ja markkinoija. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.)
Vastuuhenkilö
Osaston koosta ja toiminnan laajuudesta riippuen on osastolle valittava
yksi tai useampi vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö huolehtii koko messujen
ajan henkilökunnan motivoinnista ja vastaa kysymyksiin, jotka ovat epäselviä muulle henkilökunnalle. Hän on mukana osaston suunnittelussa ja
pystytyksessä, joten hän tuntee osaston tekniikan ja toiminnan läpikotaisesti. Lisäksi hän vastaa henkilökunnan oheismateriaaleista ja mahdollisista lisätilauksista. Vastuuhenkilö myös ilmoittaa muulle henkilökunnalle heidän työvuoronsa ja vastaa osastolle kutsuttujen asiakkaiden vierailuista. Vastuuhenkilö on se, joka on aina ensimmäisenä messuosastolla ja myös se, joka lähtee sieltä viimeisenä. Ylimääräisiltä sekaannuksilta vältytään, kun koko osaston toiminta on tietyn henkilön vastuulla.
(Keinonen & Koponen 1997: 80.)
Asiantuntija
Asiantuntija vastaa messuilla tarkkoihin kysymyksiin esimerkiksi tuotteiden erityisominaisuuksista. Asiantuntija tuntee oman erikoisalansa ja
yrityksensä tarkasti, joten hänen on luontevaa kertoa asiakkaalle eri
vaihtoehdoista. Asiantuntija on yrityksen omaa henkilökuntaa. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.) Asiantuntija voi sopia messupäiville asiakastapaamisia myös vanhojen asiakkaiden kanssa ja vierailla osastoilla
solmimassa uusia kontakteja.
Markkinoija
Markkinoijan tehtävänä on pysäyttää ohikulkevat messuvieraat ja kiinnittää näiden huomio osastoon tai osastolla järjestettävään aktiviteettiin
(Keskinen 8.11.2007, haastattelu).
Jokainen osastolla vieraileva voi olla yrityksen tuleva asiakas. Henkilökunnan tulee pystyä nopeasti tunnistamaan nämä henkilöt. (Jansson
2007: 69.) Hyväksi todettu tapa kontaktin saamiseen on esittää kävijälle
kysymyksiä. Tämä keino yleensä saa hänet pysähtymään osastolle. (Keinonen & Koponen 1997: 81.) Messuosastolla kiertely on kävijälle raskasta ja vie paljon aikaa. Kävijät harvemmin jaksavat kuunnella pitkiä
myyntipuheita, joten markkinoijan täytyy osata esitellä yritys ja sen tuotteet mahdollisimman lyhyesti, selkeästi ja kiinnostavasti. (Keinonen &
Koponen 1997: 80–81.)
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Henkilökunnan tulee muistaa, että messukävijöiden motiivit voivat olla
hyvinkin erilaisia. Osa haluaa tutustua uutuuksiin, kun taas osa saattaa
etsiä uusia jälleenmyyjiä. Tämän vuoksi on tärkeä osata suhtautua jokaiseen messukävijään eri tavoin ja painottaa myyntipuheessa juuri hänelle
tärkeitä asioita. Tärkeää on myös muistaa selvittää, kuuluuko kävijä yrityksen kohderyhmään. (Jansson 2007: 67.)
Myyjä
Myyjän on pystyttävä välittömästi vastaamaan asiakkaan esittämiin vastaväitteisiin tai olettamuksiin. Jokainen myyntitilanne messuosastolla on
ainutlaatuinen. Messuilla myyjän eteen tulee asiakkaita, joiden kanssa
hän ei ole aikaisemmin tehnyt kauppaa. Kilpailu asiakkaan ajasta on kovaa, mikä aiheuttaa usein paineita. (Jansson 2007: 67.) Valmistautuminen on tärkeää, jotta henkilökunta osaa hyödyntää kaiken osastolla olevan materiaalin oikein.
Koska messuilla tapahtuvien kontaktien määrä on suuri, kannattaa
myyntityöhön valmistautua huolellisesti. Moni myyntitilanne messuilla
epäonnistuu, koska ei osata ottaa huomioon sitä, että tavallinen myyntikäyttäytyminen ei toimi messuilla. Tavallisessa myyntikäynnissä pelkkä
esittäytyminen saattaa kestää kymmenisen minuuttia, kun messuilla koko myyntikeskustelu on käytävä tässä ajassa. Haasteeksi muodostuukin
se, että myyjä osaa kertoa mahdollisimman paljon yrityksestä mahdollisimman lyhyessä ajassa. (Jansson 2007: 67.)
Yrityksen asettamat messutavoitteet määräävät toiminnan osastolla, joten henkilökunnan on osattava myydä tuotetta tavoitteiden mukaisesti.
Jos tavoitteena on esimerkiksi tunnettuuden saaminen uudelle tuotteelle,
on tuotetta esiteltävä aktiivisesti ja tehokkaasti messukävijöille.
Myyntikeskustelun vaiheet
Oikea keskustelun avaus saa kävijän pysähtymään ja herättää hänen mielenkiintonsa. Keskustelun oikea aloitus on tärkeää, koska sen aikana kävijä muodostaa ensivaikutelman yrityksestä ja sen myyntihenkilöstöstä.
(Jansson 2007: 69.)
Kun kävijän mielenkiinto on saatu heräämään, on aika ryhtyä kartoittamaan tämän tilannetta ja mahdollisia toiveita. Asiakkaan kuunteleminen
on tärkeää. Keskittymällä kuuntelemaan asiakasta, kommunikointi asiakkaan kanssa paranee ja hänelle kerrotaan niistä asioista joita hän haluaa yrityksestä tai sen tuotteista tietää sen sijaan, että kerrottaisiin vain
niitä asioita joita myyjä itse pitää tärkeänä. (Jansson 2007: 69–70.)
Vasta kun kävijän tarpeet ja toiveet on selvitetty, on aika ryhtyä perustelemaan miksi hänen pitäisi ostaa yrityksen tuotteita. Myyjän tarvitsee
selkeästi ja johdonmukaisesti selvittää kävijälle, minkä vuoksi tuotteet
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sopisivat juuri hänen tarpeisiinsa. Kävijää ei missään tapauksessa saa
painostaa tekemään harkitsemattomia päätöksiä, vaan joskus voi jopa olla hyvä myöntää, että markkinoilta löytyy parempiakin ratkaisuja. Näin
kävijän luottamus yritystä kohtaan paranee ja mahdollisuus myöhempiin
kauppoihin kasvaa. (Jansson 2007: 70.)
Keskustelu kävijän kanssa päättyy siihen, kun asiasta tehdään joku päätös. Kun päätös on saatu tehtyä, oli se sitten ”kyllä” tai ”ei”, on aika rekisteröidä kävijä. Asiakasrekisteri on hyvä pohja asiakkuuden mahdollista jälkihoitoa ajatellen. (Jansson, 2007: 70.)

2.3.3 Kävijöiden rekisteröinti ja palautteen keräys
Messuille osallistumisen yhtenä tavoitteena on hankkia mahdollisimman
suuri määrä potentiaalisia asiakkaita. Nämä potentiaaliset asiakkaat on
hyvä rekisteröidä, jotta yrityksen asiakastietokanta olisi ajan tasalla. Asiakkaiden rekisteröinti on tärkeää tulevia markkinointitoimenpiteitä ajatellen. (Keinonen & Koponen 1997: 83.)
Rekisteritietojen keräämiseen on käytettävissä eri keinoja. Tiedot voidaan kerätä esimerkiksi kilpailun yhteydessä. Tähän ei välttämättä tarvita erillistä kaavaketta, vaan usein pelkkä asiakkaalta saatu käyntikortti
riittää. Asiakastietoja voidaan kerätä myös haastatteluilla. Vaikka haastattelu usein on työlästä ja vie aikaa, on siinä etuna se, että henkilökunta
pääsee keskustelemaan kasvokkain asiakkaan kanssa. (Harmoinen &
Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Jotta kontakti asiakkaan kanssa saadaan messujen jälkeen ylläpidettyä,
on hyvä selvittää tämän yhteystiedot mahdollisimman tarkkaan. Sekä
asiakkaan että hänen edustamansa yrityksen taustat, kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden suunnitelmat on hyvä olla tiedossa. (Keinonen &
Koponen 1997: 84.) Jokainen asiakasrekisteriin saatu tieto on tärkeä.
Vaikka messukävijä ei juuri sillä hetkellä olisikaan potentiaalinen asiakas, tietoja voidaan hyödyntää markkinointiin. (Keinonen & Koponen
1997: 84.)
Messuosastolla voidaan myös kerätä asiakaspalautetta. Asiakaspalautteeseen kysellään asiakkaiden mielipiteitä muun muassa osastosta ja sen
toimivuudesta sekä tuotteiden laadusta. (Keinonen & Koponen 1997:
84.) Kuten asiakastiedot, asiakaspalautekin voidaan kerätä kirjallisesti
tai haastattelulla. Asiakkaat kokevat usein sanallisen palautteen antamisen helpommaksi kuin kirjallisen. Hyvänä puolena haastattelulla on
myös se, että asiakas ei pääse ohittamaan asetettuja kysymyksiä mikä
puolestaan on yleistä kirjallisessa kyselyssä. Haastattelussa saadut yhteystiedot ja palaute on syytä kirjata ylös välittömästi, ettei mikään pääse
unohtumaan. Haastattelua varten on hyvä tehdä lista asiakkailta kysyttävistä kysymyksistä jo ennen messuja. (Keinonen & Koponen 1997: 84.)

28

Haastattelua suoritettaessa on tärkeätä pyrkiä olemaan asettamatta sanoja
asiakkaan suuhun. Palautteen on tultava suoraan asiakkaalta itseltään.
Myyjä ei saa olla liian hyökkäävä tai tunkeileva, ettei asiakas säikähdä
häntä ja yritä ohittaa koko tilannetta. Palautteen kerääminen messukävijöiltä on tärkeää, jotta yritys pystyy kohdistamaan oikeille asiakkailleen
oikeat markkinointitoimenpiteet sekä oikeat tuotteet. (Keinonen & Koponen 1997: 84.)

2.4 Viestintä
Viestinnän suunnittelu messuille koostuu mainonnasta, sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta, kutsuista, tiedonkeruusta ja asiakaskontaktien
ylläpidosta jälkihoidon avulla. Messuja koskevan viestinnän on noudatettava yrityksen yhtenäistä linjausta viestinnästä. Viestintäohjelma voidaankin suunnitella esimerkiksi yrityksen imagon ympärille. (Keinonen
& Koponen 1997: 67.)

2.4.1 Viestintä ennen messuja
Yrityksen messuosallistumisen onnistumisen kannalta on oleellista, että
yritys huolehtii itse tiedon välittämisestä niille sidosryhmille, joita se haluaa messuilla tavata. Kävijöiden houkuttelemiseksi vaaditaan tehokasta
ennakkomarkkinointia ja aktiivista viestintää. Messuprojektiin kuuluva
viestintä ei kuitenkaan ole osa päivittäisviestintää, vaan se vaatii usein
lisäresursseja. Järvensivun (2007: 16–17) mukaan messuviestintää suunniteltaessa on tärkeää saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•
•
•
•
•

Mitä haluamme sanoa?
Kenelle osoitamme viestin?
Miten viestimme?
Mitä tuloksia odotamme?
Mitä saa maksaa?
Kuka toteuttaa viestinnän?
Milloin viestitään?

Viestintä ennen messuja jakautuu karkeasti sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäiseen viestintään kuuluu muun muassa messuhenkilöstölle
tiedottaminen. Ulkoinen viestintä puolestaan ottaa huomioon asiakkaat
ja muut sidosryhmät, lehdistön ja kaiken tyyppisen mainonnan. (Järvensivu 2007: 16–17.)
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Sisäinen viestintä
Messuprojekti työllistää usein monia henkilöitä sekä yrityksestä että sen
ulkopuolelta. Sisäisen viestinnän toimivuus on erittäin tärkeää, sillä
usein messuosallistumisesta päättävä henkilö ei ole sama, kuin käytännön messujärjestelyistä vastaava. Mikäli sisäinen tiedonkulku ei toimi,
on vaarana, etteivät kaikki messuosallistumiseen liittyvät tehtävät tule
hoidettua. Sisäinen viestintä tulee kohdentaa erityisesti niille tahoille,
jotka vastaavat markkinoinnista ja viestinnästä, matkajärjestelyistä sekä
messuosastolla työskentelystä. (Järvensivu 2007: 18.)
Koko yrityksen on oltava tietoinen siitä, että messuille osallistutaan, sillä
keneltä tahansa saatetaan kysyä yrityksen messuosallistumisesta (Järvensivu 2007: 18). Kun tieto messuosallistumisesta on hyvin tiedossa yrityksessä, voi jokainen työntekijä henkilökohtaisesti viestiä tulevasta tapahtumasta ja saada tunnettuutta yrityksen messuosallistumiselle. Yrityksen koosta riippuen voidaan miettiä keinot tiedottaa messuosallistumisesta henkilöstölle. Mahdollisia tiedotustapoja ovat esimerkiksi yleinen tiedotustilaisuus, henkilökohtainen kirje, yrityksen sisäinen tiedotuslehti tai infotaulu. (Keinonen & Koponen 1997: 68.) Henkilöstölle voidaan viestiä myös sähköpostitse tai tiedottaa asiasta organisaation intranetissä.
Ennen messuja on varmistettava, että messuosaston henkilökunta tietää
yrityksestä ja sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista. Infopaketti yrityksestä on hyvä tietolähde työskentelyn tueksi. Jotta henkilökunta saadaan sitoutettua työskentelyyn messuosastolla, on näiden tiedettävä messujen tavoitteet sekä oma roolinsa osastolla. Osastolla kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea, vaan jokaisella on oma tehtävänsä, esimerkiksi asiakkaiden houkuttelu osastolle. Ennen messuja on tärkeää luoda hyvä yhteishenki, sillä osastolla vallitseva ilmapiiri näkyy asiakkaille. Hyvä yhteishenki voidaan saada aikaan esimerkiksi yhteisillä koulutustilaisuuksilla. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.)
Ulkoinen viestintä
Ennen messuja suoramainonnan ja viestinnän tavoitteena on kertoa yrityksen sidosryhmille yrityksen osallistumisesta messuille ja toivottaa
asiakkaat tervetulleiksi osastolle. Ulkoisessa viestinnässä on hyvä antaa
ennakkotietoa siitä, mitä uutta, ajankohtaista tai muuten mielenkiintoista
messuilla on asiakkaille luvassa. Messuosallistumista voidaan mainostaa
yrityksen omilla internetsivuilla (Keinonen & Koponen 1997: 71).
Haluttujen kohderyhmien edustajat voi kutsua messuille esimerkiksi
messujärjestäjältä tilattavilla asiakaskutsukorteilla, sähköisillä kutsuilla
tai omilla kutsuilla. Mahdollista on myös ostaa mainospaikka sanomalehdestä ja esittää siinä yleinen kutsu asiakkaille. Kutsujen tarkoituksena
on myydä messuosallistuminen asiakkaalle. Kutsussa on hyvä mainita

30

muun muassa messutapahtuman nimi, järjestämisajankohta, -paikka ja
aukioloajat sekä kutsujan nimi, messuosaston numero ja sijainti. (Järvensivu 2007: 19.)
Ennakkomateriaalin sisältö on kuitenkin mietittävä tarkkaan, sillä samoja asiakkaita tavoittelee moni kilpailijakin. Jotta lähetettävä materiaali
erottuisi positiivisesti kilpailevien yritysten vastaavista, on aineiston oltava sisällöltään riittävän kiinnostavaa ja houkuttelevaa. (Järvensivu
2007: 19.) Houkuttelevuutta voidaan lisätä esimerkiksi arpomalla palkinto kutsun henkilökohtaisesti palauttaneiden henkilöiden kesken.
Yksi tärkeimmistä ulkoisen viestinnän kohteista on lehdistö. Tiedotusvälineille on tiedotettava osallistumisesta ja mahdollisista uutuustuotteista
tai muista kiinnostavista messuaiheista. Mediajulkisuus on tavoiteltavaa,
sillä näin yritykselle, sen tuotteille, palveluille ja toiminnoille voidaan
hankkia ilmaista julkisuutta. Hyvät suhteet lehdistöön voidaan säilyttää
toimimalla aktiivisesti lehdistöön päin. Lehdistölle voidaan uutisvinkkeinä lähettää uutistekstinä kirjoitettuja tiedotteita. (Keinonen & Koponen 1997: 69.) Ennakkomateriaali voidaan lähettää suoraan toimitukseen. Toisinaan kuitenkin toimittaja voi todeta uutisen tekstimainonnaksi, joka on journalistien periaatteiden mukaan epäeettistä toimintaa, ja
torjua tiedotteen julkaisemisen. (Järvensivu 2007: 20.) Ennakkomateriaalia voidaan lähettää myös messujärjestäjälle, sillä toimittajat saattavat
ottaa ennen messuja yhteyttä messutapahtuman tiedottajaan tiedustellakseen mielenkiintoisista aiheista tai haastateltavista etukäteen.
Uutiskriteerit vaihtelevat medioittain. Alueellisten lehtien, radioiden ja
televisioiden kiinnostus kohdistuu yleensä oman alueensa uutisista, kun
taas valtakunnalliset mediat vaativat uutisiin laajempaa kattavuutta. Erikois- ja ammattilehdet puolestaan määrittelevät uutiskriteerinsä oman
erikoisalueensa mukaan. Uutiskriteereitä ovat muun muassa ajankohtaisuus, suuruus, kiinnostavuus, tärkeys, koskettavuus, dramaattisuus, ristiriitaisuus, uutuus, erilaisuus, läheisyys, inhimillisyys ja inhimillinen
mielenkiinto. (Järvensivu 2007: 20.)

2.4.2 Viestintä messujen aikana
Viestintätyö ei lopu esityön ja ennakkomainonnan jälkeen, vaan tiedottamista jatketaan myös messujen aikana. Messujen aikana on tärkeää informoida messuhenkilökuntaa, asiakkaita, messuvieraita ja tiedotusvälineitä. Messuosallistuminen on jo sinänsä viestintää niin messukävijöille
kuin kilpailijoillekin. (Järvensivu 2007: 18.)
Messuosaston vastuuhenkilöiden tulee pitää yhteyttä muun henkilökunnan kanssa, koota raportit ja keskustella niin hyvistä kuin huonoistakin
messupäivän aikana sattuneista asioista. Messuhenkilökunnalle on voinut tulla päivän aikana kysymyksiä, joihin he eivät ole osanneet vastata

31

esimerkiksi toimitusajoista, tuotannosta tai sopimuksista. Nämä asiat on
selvitettävä ennen seuraavaa messupäivää, jolloin vältytään ongelmien
toistumiselta. Jokaisen on oltava perillä mahdollisista muutoksista ja uusista toimintatavoista. Asioista tulee kertoa myös niille henkilöille, jotka
eivät ole työvuorossa juuri sillä hetkellä. (Keinonen & Koponen 1997:
76.)
Tiedotusvälineille voidaan niin halutessa järjestää messujen aikana tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuus on mahdollista järjestää joko omalla
osastolla tai erillisessä kokoustilassa. Tilaisuus vaatii toimittajilta ja kuvaajilta suurta panostusta, joten tilaisuuden sisältö on oltava erityisen antoisa. (Järvensivu 2007: 26.) On muistettava, että lehdistötilaisuus on
julkinen tilaisuus, joten kaikki mitä siellä sanotaan ja tehdään, on julkista. Mitään sanottua ei voi myöhemmin muuttaa ja myös kahdenkeskiset
keskustelut toimittajien kanssa ovat julkisia. (Juholin & Kuutti 2003:
109.) Ennen tiedotustilaisuuden järjestämistä on syytä pohtia, onko tarjolla todella sellainen uutinen, josta ei voida informoida tiedotteella (Järvensivu 2007: 26).
Messuvieraat tavoittaa parhaiten messuilla messuoppaan välityksellä.
Messuopas on messuvieraalle hyödyllinen, sillä siihen on kerätty perustiedot messutapahtumasta, messualueen kartta, ohjelma-aikataulut sekä
näytteilleasettajaluettelo. Perustietojen jättäminen messuoppaaseen on
yleensä messutapahtumissa maksutonta, mutta näytteilleasettajilla on
myös mahdollisuus ostaa messuoppaasta ilmoitustilaa. Näytteilleasettajan tulee huolehtia, että yrityksen perustiedot lähetetään ajoissa messujärjestäjälle, jotta yrityksen tiedot ehtivät painettuun messuoppaaseen.
Toisinaan messujärjestäjä lisää näytteilleasettajien tiedot messuoppaaseen heidän rekisterissään olevien tietojen pohjalta, mutta tällöinkin
näytteilleasettajan on hyvä tarkistaa, että tiedot ovat oikein. (Järvensivu
2007: 27.)
Messuvieraita voi yrittää tavoittaa myös markkinointimateriaalien välityksellä. Markkinointimateriaali on huolehdittava ajoissa kuntoon ja
myös sen riittävyys on varmistettava. Esitteet vaikuttavat siihen, millainen kuva messuvieraalle jää yrityksestä, joten painomateriaali on hyvä
suunnitella huolella. Tyylikkäät esitteet edellyttävät hyvien materiaalien
ja kuvien käyttöä. (Järvensivu 2007: 29.)
Mikäli messujen yhteydessä järjestetään erilaisia asiakastilaisuuksia tai
oheisohjelmia, on asiakkaille muistettava näistä lähettää kutsut. Kutsusta
tulee ilmetä ainakin kutsuja, kutsujan logo, tapahtuman aika, paikka ja
ohjelma. Myös messutapahtuma ja osaston numero on hyvä mainita.
(Järvensivu 2007: 31.)
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2.4.3 Viestintä messujen jälkeen
Messuviestintä ei pääty messujen viimeisen päivän jälkeen, sillä mikäli
viestintä lopetetaan messujen päättyessä, ei saatuja kontakteja voida
hyödyntää. Yrityksen imagon ja luotettavuuden kannalta on tärkeää, että
asiat hoidetaan hyvin loppuun saakka. (Keinonen & Koponen 1997: 76.)
Messujen päätyttyä messuhenkilökunnan kanssa tulee keskustella messujen hyvistä ja huonoista puolista sekä onnistumisista ja mahdollisista
epäonnistumisista. Mikäli messuista on tehty tutkimuksia, näiden tulokset käsitellään myös yhdessä messuhenkilöstön kanssa. Messuhenkilöstön on hyvä saada palautetta messutyöskentelystään, sekä negatiivisista
että positiivisista asioista. (Järvensivu 2007: 18.) Myös muun henkilökunnan on tärkeää tietää, kuinka messuilla onnistuttiin. Koko henkilökunnalle voi tiedottaa yleisluontoisesti messuista ja messuilta kerätystä
tiedosta esimerkiksi yrityksen sisäisen lehden välityksellä (Keinonen &
Koponen 1997: 76–77).
Yrityksen ulkoiseen viestintään messujen jälkeen kuuluu kiitoskirjeiden
lähettäminen messuvieraille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Messukävijöitä voidaan kiittää yrityksen omilla internetsivuilla. Yrityksen imagon kannalta tärkeintä on, että pyydetyistä tarjouksista,
toimituksista, esitteistä sekä muusta luvatusta materiaalista huolehditaan.
Mikäli messuilla järjestettiin kilpailuja, täytyy messujen jälkeen kilpailusta tiedottaa, voittajien nimet julkaista ja palkinnot toimittaa voittajille.
(Keinonen & Koponen 1997: 77.)

2.5 Jälkihoito
Jälkihoidolla tarkoitetaan kaikkien messujen aikana annettujen lupausten
lunastamista (Jansson 2007: 78). Nopeasti suoritettu jälkihoito antaa asiakkaalle yrityksestä kuvan luotettavana kumppanina. Se myös lisää yrityksen liiketaloudellista kannattavuutta, kun esimerkiksi messuilla tehdyistä tarjouksista solmitaan sopimuksia. Jos yhteydenottoa ei suoriteta
mahdollisimman nopeasti messujen jälkeen, huonontaa se tulosta huomattavasti. Tärkeää on suunnitella jälkihoito hyvin jo ennen yrityksen
messuosallistumista eikä vasta jälkeenpäin (Jansson 2007: 78). Jälkihoitotyölle on hyvä nimetä vastaava henkilö aivan kuten itse messuosastollekin.
Onnistuneeseen jälkihoitoon ei välttämättä tarvita suuria resursseja. Jo
pelkkä hyvin muotoiltu kiitoskirje on usein riittävä väline yhteydenottoon (Jansson 2007: 81). Kirjeeseen on hyvä liittää mukaan esitemateriaalia tai vaikka näytekappale, jos asiakas on sitä toivonut. Lisäksi on
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suositeltavaa tiedustella asiakkaalta mahdollisista jatkotoimenpiteistä tulevia yhteydenottoja ajatellen. (Keinonen & Koponen 1997: 87–88.)

2.5.1 Lyhyen aikavälin jälkihoito
Sähköisen rekisteröintijärjestelmän tai ennakkoon painettujen kontaktikorttien avulla asiakasrekisteritietojen kirjaaminen on helppoa ja aikaa
säästävää (Jansson 2007: 78). Kun asiakasrekisteriin on kirjattu messuilla saatu tieto asiakkaista, on aika aloittaa vastaaminen tilauksiin, tarjouspyyntöihin ja asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Tilauksiin vastataan
lähettämällä asiakkaalle tilausvahvistus, jossa on mainittuna toimitusaika
ja muut toimitukseen liittyvät ehdot. Tilattujen tuotteiden kappalemäärä
ja muut yksityiskohdat on hyvä vielä tarkistaa kertaalleen, koska messuosastolla sekä myyjällä että asiakkaalla on usein niin kiire, että väärinkäsitysten syntymisen riski on suuri. (Keinonen & Koponen 1997: 87.)
Tarjouspyyntöihin tehdään tarjoukset tuotteille, joista asiakas on kiinnostunut. Lisäksi on ilmoitettava toimitukseen liittyvät ehdot. Kun kyseessä on uusi asiakas, on mukaan myös hyvä liittää esite, josta asiakas
saa tarkempaa tietoa tuotteesta. (Keinonen & Koponen 1997: 87.)
Kaikki kirjeenvaihto, tarjousten lähettäminen sekä tilausten selvittäminen tulee tapahtua mahdollisimman pian messutapahtuman jälkeen. Näin
asiakas tuntee itsensä huomioiduksi. Asiakkaalla voi myös usein olla kiire tuotteen toimituksen kanssa, joten jos yritys viivyttelee toimituksen
kanssa, voi asiakas joutua kääntymään kilpailijan puoleen ostoaikeissaan. Jos asiakas kerran menetetään, on häntä vaikea saada takaisin.
(Keinonen & Koponen 1997: 88.)

2.5.2 Pitkän aikavälin jälkihoito
Kun yritys on panostanut asiakkaan jälkihoidollisiin toimenpiteisiin
messujen jälkeen, on yhteydenpitoa hyvä jatkaa myös pidemmällä ajanjaksolla, jotta parhaimmat mahdolliset myynnilliset tulokset saavutettaisiin. Jos asiakkaalle on aiemmin lähetetty kirje, voidaan hänelle lähettää
perään tiedustelu siitä, onko asiakas saanut haluamansa tiedon ja haluaako hän mahdollisesti tehdä tilauksen. Tämä tiedustelu voidaan suorittaa
joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kaikki saatu palaute on tämän jälkeen päivitettävä asiakasrekisteriin. Pidemmän aikavälin jälkihoitoa on
myös asiakkaan kutsuminen seuraaville messuille. (Keinonen & Koponen 1997: 88.)
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2.6 Raportointi
Messuille osallistuneen yrityksen henkilökunnan on tehtävä raportin
muodossa oleva yhteenveto messutapahtumasta, jossa käsitellään sekä
messuosastolla tapahtuneita asioita että messuja yleisesti. Raportissa
olevien tietojen perusteella yritys pystyy suunnittelemaan seuraavan
vuoden messuosallistumistaan sekä korjaamaan esille tulleita epäkohtia.
Tällaisia epäkohtia ovat yleensä: osaston sijainti, osaston suunnittelu ja
toteutus tai osaston rakentamiseen ja purkamiseen liittyvät asiat. (Keinonen & Koponen 1997: 91.)
Raportissa on kiinnitettävä huomiota osaston siisteyteen, toimivuuteen
sekä näyttelynjärjestäjältä ja kävijöiltä saatuun palautteeseen. Myös
näyttelyjärjestäjän tarjoamista maksullisista ja maksuttomista palveluista
sekä niiden toimivuudesta kannattaa mainita raportissa. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi järjestäjän järjestämät ruokailupalvelut, sosiaalitilat,
hallin toimivuus ja informaation jakaminen. Raporttiin eritellään tulleet
tilaukset ja tarjouspyynnöt, jotta yrityksen myynnillistä tulosta pystytään
vertaamaan asetettuihin tavoitteisiin. (Keinonen & Koponen 1997: 92.)
Kävijöiltä saatu palaute
Messuilta tehdystä raportista käy ilmi asiakasrekisteriin kerätyt kävijät
sekä heiltä saatu palaute. Jos asiakkaan tietoja ei jostain syystä pystytä
kirjaamaan, on häneltä saatu palaute silti kirjattava raporttiin. Niin negatiivinen kuin positiivinenkin palaute on huomioitava. Negatiivisen palautteen kirjaaminen on tärkeää, koska sen avulla yritys pystyy tarkistamaan ja korjaamaan mahdolliset myyntityöhön tai tuotteisiin liittyvät
epäkohdat. Myös messujärjestäjän päivittäin kirjaama kävijämäärä on
esitettävä raportissa. (Keinonen & Koponen 1997: 92.)
Tutkimukset
Jos yritys on järjestänyt messuosastollaan tutkimuksia, on ne koostettava
raporttiin mahdollisimman pian messujen loppumisen jälkeen. Tutkimustulokset vaikuttavat omalta osaltaan seuraavien messujen tavoitteiden asettamiseen ja niiden suunnitteluun. Lisäksi tulosten avulla pyritään
parantamaan ja kehittämään yrityksen tuotteita tai palveluja. (Keinonen
& Koponen 1997: 92.)
Myös messujärjestäjä tekee messuilla erilaisia tutkimuksia kävijöistä,
asiakaskunnan rakenteesta ja syntyneistä kaupoista. Näistä tutkimuksista
syntyneet tulokset ja kooste lähetetään näytteilleasettajayrityksille jonkin
ajan kuluttua messujen päättymisestä. Messujärjestäjältä saadut tutkimustulokset tulee myös liittää yrityksen messuraporttiin. (Keinonen &
Koponen 1997: 92.)
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3 Messuosallistumisen toteutus käytännössä
3.1 Toimeksiannon esittely

3.1.1 Tausta
Haimme toimeksiantoa itse Tampereen kaupungin lukiotoimelta. Toimeksiannon tehtäväksi muotoutui Tampereen kaupungin ylläpitämien
lukioiden messuosallistumisen suunnittelu ja toteutus AVOin Future koulutusmessuille 14.–15. marraskuuta 2007. AVOin Future -messut on
suunnattu peruskoululaisille ja lukiolaisille, joten messuilla on esillä sekä toisen asteen oppilaitokset että korkeakoulut. Toimeksianto kattoi
kaikki messuosallistumisen vaiheet aina messuosaston purkuun asti.
Tampereen kaupungin lukiot olivat jo monena vuotena esittäytyneet
AVOin Future -messuilla valmisosastoilla. Varsinaista yhteisosastoa ei
ole ollut, vaikka lukiotoimi onkin tilannut jokaiselle lukiolle samanlaiset
osaston peruselementit ja lukiot ovat olleet vierekkäin. Lukiotoimella oli
selkeä tilaus henkilöille, jotka suunnittelisivat ja toteuttaisivat messuosallistumisen, sillä lukioiden omat henkilöstöresurssit eivät paneutuvaa suunnittelua muiden töiden ohessa mahdollista.
Messuosallistumisen suunnitteluun ja toteuttamiseen sisältyy lukuisia eri
vaiheita, joten toimeksiannon toteuttamisessa päätettiin käyttää projektinhallinnan välineitä. Työmuodoksi oli helppo valita projektityöskentely
toimeksiannon selkeän projektimaisuuden vuoksi.
Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu
kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus. Projektin toteuttamisesta vastaa organisaatio, jolla on käytettävissään resurssit ja panokset, jotka on määritelty selkeästi. Projekti siis tarkoittaa työtä, joka tehdään ennalta määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi. Projekteilla myös vastataan sellaisiin tarpeisiin, joihin ei voida vastata organisaation normaaleilla toimintamalleilla. (Nisula 2005.)
Projektimuotoisena toimeksiantoa oli helpompi käsitellä ja varmistaa,
että kaikki tehtävät suoritettiin ajallaan. Projektin aluksi teimme projektisuunnitelman, joka toimitettiin myös toimeksiantajalle. Näin molemmat osapuolet pystyivät jatkuvasti seuraamaan projektin etenemistä. Projektisuunnitelma elää ja muokkautuu projektin edetessä, mutta se toimii
silti projektinhallinnan perusasiakirjana (Nisula 2005).
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Projektin toteuttamiseen tarvitsimme tietoa Tampereen kaupungin lukioista, lukioiden edellisistä messuosallistumisista ja messuosaston suunnittelusta yleensä. Aineistoa kerättiin alan kirjallisuudesta, messuaiheiseen seminaariin osallistumalla ja haastatteluilla. Lisäksi keskustelimme
lukioiden rehtoreiden ja opinto-ohjaajien kanssa sekä osallistuimme joihinkin heidän kokouksiinsa kevään 2007 ja syksyn 2007 aikana.

3.1.2 Tavoitteet ja rajaus
Opinnäytetyömme päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Tampereen
kaupungin lukioiden osallistuminen AVOin Future -messuille.
Projekti kattoi kaikki messuosallistumisen vaiheet messuosaston varaamisesta aina purkamiseen asti. Tarkemmin määriteltynä projektiin kuului
messuosallistumisen tavoitteiden asettaminen, osastopaikan varaaminen,
teeman ideointi ja sen toteutustavan miettiminen, näyttelyteknisten kalusteiden tilaaminen, vaadittavien lupien hankinta, osaston somistaminen, henkilökunnan motivointi sekä messujen aukioloaikainen päivystys.
Projektiin ei kuitenkaan kuulunut jälkiseurannasta tai -markkinoinnista
huolehtiminen eikä osallistumisesta koituneiden kustannusten organisointi yritysten kesken. Tehtävistä rajattiin myös pois lounaslippujen tilaus, sillä jokaisen lukion oli helpointa tilata tarvitsemansa määrä itse
sitten, kun osastolla työskentelevien henkilöiden määrä varmistuisi. Yhteistyönä lukioiden opinto-ohjaajien kanssa suunniteltiin työvuorot, mutta Järvisellä ja Kiviniemellä ei ollut vastuuta henkilöresurssien hankkimisesta. Projektista rajattiin pois kaikki viimeisen messupäivän jälkeiset
tehtävät.

3.1.3 Organisaation esittely
Tampereen kaupungin ylläpitämiä päivälukioita on kahdeksan ja aikuislukioita yksi. Tampereen kaupungin yhteisosastolle osallistuivat kaikki
kaupungin ylläpitämät lukiot eli Hatanpään-, Hervannan-, Kaarilan-,
Messukylän-, Tammerkosken-, Tampereen klassillinen-, Tampereen lyseon lukio ja Sammon keskuslukio sekä Tampereen aikuislukio. Monet
lukioista painottavat opetuksessaan jotakin ainetta: kuvataidetta, musiikkia, luonnontieteitä, liikuntaa, viestintää, ilmaisutaitoa, matematiikkaa ja
tietotekniikkaa, kansainvälisyyttä, kieliä, ympäristöä tai luovaa osaamista. (Lukio-opetus 2007.)
Neljälle kaupungin ylläpitämälle lukiolle on myönnetty yleislukiona
toimimisen rinnalle valtakunnallinen erityistehtävä, jonka perusteella ne
voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta: Tammerkosken lukio on
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kuvataidepainotteinen, Sammon keskuslukiossa voi opiskella urheilulinjalla, Messukylän lukiossa viestintälinjalla ja Tampereen lyseon lukion
IB-linjalla puolestaan saa englanninkielistä opetusta ja siellä on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto. (Lukio-opetus 2007.)
Omin opetussuunnitelmallisin ratkaisuin on Tampereella toteutettu Hatanpään lukion musiikkipainotus, Hervannan lukion matematiikkapainotus sekä Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linja. (Lukio-opetus 2007.)

3.2 AVOin Future -messuille osallistuminen

3.2.1 Projektin tavoite
Lukioiden vetovoima peruskoululaisten keskuudessa on viime vuosina
heikentynyt. Oppilaita houkuttelevat enemmän ammattiin valmistavat
koulutusmahdollisuudet, joiden ohessa myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on mahdollista. Vähitellen ongelmaksi muodostuu se, etteivät
lukioihin hakevat oppilaat ole koulumenestykseltään toivottavalla tasolla. Uhkakuvana on, että huonolla koulumenestyksellä lukioon opiskelemaan päässeet opiskelijat huonontavat koko lukion imagoa. Huono imago saattaa puolestaan karkottaa myös lahjakkaan oppilaat, joita kouluihin toivotaan. (Soro 2.10.2007, haastattelu.)
Messuosallistumisen päätavoitteena olikin ylläpitää ja rakentaa Tampereen kaupungin lukioiden imagoa sekä lisätä tunnettuutta, jotta lukiokoulutus koettaisi vetovoimaisempana. Messuilla suuri osa Pirkanmaan yhdeksäsluokkalaisista oli tavoitettavissa. Messuosastolla jokaisella lukiolla oli hyvä mahdollisuus tarjota kohderyhmälleen tietoa, jota peruskoululainen ei muuten ehkä saisi. Koululaisille tarjottiin mahdollisuus tutustua juuri niihin lukioihin, joihin hän haluaisi opiskelemaan.
Messuosallistuminen päätettiin toteuttaa viidakko-teemalla, jotta osaston
poikkeava visuaalinen ulkonäkö kiinnittäisi ohikulkevien messuvieraiden huomion. Näkyminen suurimmassa Pirkanmaalla järjestettävässä
koulutusalan tapahtumassa on myös tärkeää imagon kannalta. Mitä poissaolo messuilta olisikaan viestinyt lukioista? (Suomen Messut 2007: 12.)
Tampereen kaupungin ylläpitämiin lukioihin hakee kuitenkin edelleen
niin hyvin opiskelijoita, ettei varsinaiseen opiskelijahankintaan kiinnitetty suurta huomiota.
Tavoitteiden saavuttamista on myös hyvä mitata jälkikäteen. Tästä projektista jälkiseuranta on rajattu pois, mutta tunnettuuden lisääntymistä
voidaan mitata vaikkapa palstamillimetreillä tai media-ajalla, jota mah-
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dollisesti on saatu. Mediaseuranta-palvelun voi tilata vaikkapa Observer
Oy:ltä, joka tarjoaa tällaisia palveluja. Imagon rakentumistavoitteita voidaan arvioida vertaamalla lukiokoulutuksen vuonna 2008 syksynä aloittavien keskiarvoa vuonna 2007 lukiokoulutuksen aloittaneiden keskiarvoon. Mikäli koulujen imago on parantunut, on luultavaa, että kouluihin
hakee entistä lahjakkaampia oppilaita.
Messuosallistumisen tavoitteeksi asetettiin nyt laadullisia tavoitteita,
joita ei voida mitata yhtä varmasti kuin määrällisiä tavoitteita.

3.2.2 AVOin Future -messuille osallistumisen kustannukset
Osaston suunnittelumahdollisuudet ovat aina riippuvaisia messuosallistumiseen varatusta budjetista. Ammattimessutapahtumiin osallistuvien
näytteilleasettajien budjetit poikkeavat huomattavan paljon kuluttajille
suunnattujen messujen näytteilleasettajien käytettävissä olevasta budjetista. Esimerkiksi teollisuuden alihankinnan ammattilaisille suunnatuilla
Alihankinta-messuilla näkee valtavasti suurella rahalla rakennettuja
osastoja, kun taas keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtumassa näytteilleasettajat varaavat käyttöönsä vain lattiapaikan ja pöydän. Myös osastopaikkojen hinnat vaihtelevat messutapahtumasta riippuen. AVOin Future on kuluttajamessutapahtuma, joten messuosaston neliöhinnat eivät
ole valtavan kalliita verrattuna joihinkin ammattimessutapahtumiin.
AVOin Future -messuista saatiin tarjous, jonka mukaan osastopaikka tuli
maksamaan 5075,20 € (Liite 2).
Kaupungin lukioille ei ole varattu suurta budjettia markkinointikuluihin,
joten haasteena olikin toteuttaa osasto mahdollisimman edullisesti ja kuitenkin näyttävästi. Suurin kustannus osastoon syntyy yleensä osaston rakenteista, varsinkin, jos rakenteet ovat niin erikoisia, että ne joudutaan
tekemään erikseen tilauksesta. Osaston rakenteet päätettiin jättää minimiin ja tilata vain välttämättömimmät näyttelytekniset kalusteet. Koska
osastolla ei ollut tarkoitus järjestää tapaamisia asiakkaan kanssa, ei neuvottelupöytiä tai myyntitiskejä tarvittu. Tarvitsimme ainoastaan otsalaudan ja rautakehikon osaston yläpuolelle.
Pakollisia kuluja osastolle aiheutti Tampereen Messujen näyttelyiden
osanottoehdoissa (Liite 3) pakolliseksi määritelty matto. Matto osastolle
olisi haluttu joka tapauksessa, joten pakollisuus ei aiheuttanut yllättävää
lisää budjettiin. Pakollisiin kuluihin lukeutuivat myös osastolla työskenteleville ihmisille maksetut lounaat tai kahvit.
Tampereen Messut Oy:n järjestämien messujen ja näyttelyiden yleisissä
osanottoehdoissa määritellään, että osaston korkeuden ylittäessä 250
senttimetriä, näytteilleasettaja on velvoitettu maksamaan 420 euron lisämainostilamaksun. AVOin Future -messujen projektipäällikkö Pauliina Lindgrenin kanssa saatiin kuitenkin neuvoteltua siitä, ettei tätä mak-
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sua tarvinnut maksaa, sillä Tampereen kaupunki on Tampereen Messujen yhteistyökumppani. Neuvoteltiin myös, ettei Tampereen kaupungin
lukiotoimi joutuisi maksamaan sivunäytteilleasettajasopimuksista. Koska osastolla oli esillä yhdeksän eri yritystä, olisi normaalissa tilanteessa
näistä jokainen joutunut maksamaan sivunäytteilleasettajamaksun, 120
euroa. Nyt tätä ei kuitenkaan jouduttu maksamaan. Neuvotteluilla aikaiseksi saatu säästö oli siis yhteensä 1500 euroa.
Osasto päätettiin sisustaa hyvin yksinkertaisesti. Viidakko rakennettiin
pelkillä viherkasveilla ja paperimassaeläimillä. Tammerkosken kuvataidelukion kuvataideopettajiin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan neuvoteltiin, että he teettäisivät oppilaillaan veistotaiteen kurssilla tarkoitukseen sopivia suuria Afrikan eläimiä. Näin teetettyinä paperimassaeläimistä ainoaksi kuluksi muodostuivat niiden tarvikkeista aiheutuneet kustannukset, yhteensä 300 euroa. Viherkasvit tilattiin Buenosta, joka on
vihersisustamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimitusjohtajalta,
Marja Heliniltä, pyydettiin tarjousta osaston runsaasta vihersisustamisesta. Helinille kerrottiin tarkasti viidakko-teemasta ja kuvailtiin, mihin viherkasvit haluaisimme. Osastollemme tuli kymmenen isoa kentiapalmua
ja kaksikymmentä pientä kentiapalmua sekä 40 silkkipensasta. Normaalihinnaston mukaan näistä olisi syntynyt kustannuksia 1450 €. Helinin
kanssa saatiin kuitenkin neuvoteltua erikoishinnoittelusta suuren tilausmäärän vuoksi, joten yhteishinnaksi kaikille kasveille tuli 762 €.
Messuhenkilöstön paidat tilattiin Paitashop Mäkelästä ja ne tulivat maksamaan 378 €. Messuhenkilöstön pukeutuminen on tärkeä osa messuosastoa, joten yhdenmukaiset paidat olivat välttämättömyys. Paitashop
Mäkelään päädyttiin, sillä se tarjosi huomattavasti kilpailijoita edullisemmat hinnat.
Musiikki osastolle maksoi 16,50 € ja luvat musiikin esittämiseen tulivat
maksamaan 36 €.
Kustannukset
Osastopaikka................................ 5080,08 €
Kasvit .................................................. 762 €
Näyttelytekniikka ........................ 1387,87 €
Grafiikka ........................................ 374,78 €
Valot ja sähköistys .............................. 231 €
Siivous ........................................... 103,70 €
Palkinnot .......................................... 12,50 €
Musiikki cd ...................................... 16,50 €
Teostolle lupamaksu ............................. 36 €
Paidat .................................................. 378 €
Akryylimaalit ........................................ 40 €
Eläimet ................................................ 300 €
Yhteensä 8722,43 €

40

3.2.3 Osaston suunnittelu ja toteutus

Paikan varaaminen
Osaston suunnittelu lähti siitä, että pohjakartasta mietittiin lukioille sopiva osasto ja varattiin se. AVOin Future -messut järjestettiin Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksen modernissa D-hallissa. Hallikarttaan (Liite
4) oli piirretty oikeaan alakulmaan ohjelmalava, vasempaan alakulmaan
nuorten nurkkaus ja oikeaan yläkulmaan opettajainhuone. Mikäli osasto
olisi haluttu hallin vasemmasta reunasta, olisi se jouduttu purkamaan
messujen viimeisenä päivänä jo kello 18 mennessä, sillä alueelle rakennettiin Suomen Kädentaidot -messuja varten kahvila.
Tampereen Messut Oy järjesti AVOin Future -messut yhteistyössä Menguru osuuskunnan kanssa. Mengurun vastuulla oli osastopaikkojen
myynti. Osuuskuntaan otettiin yhteyttä ja sovittiin tapaamisesta myyjien
kanssa. Tapaamisessa kartoitettiin toimeksiantajan puolesta mahdollisia
osastopaikkoja. Tampereen kaupungin lukioiden osasto päädyttiin varaamaan hallin oikeanpuoleisesta päädystä ohjelmalavan ja opettajainhuoneen välistä. Menguru lähetti sopimuksen allekirjoitettavaksi ja hyväksyttäväksi messuosallistumisen kustannuksista päättävälle Jorma
Suoniolle. Varattu osastopaikka hyväksyttiin myös lukion rehtoreiden
kokouksessa.
Messuosaston sijainti on yksi messuosallistumisen onnistumisen kulmakiviä. Paras ja näkyvin paikka olisi ollut heti D-hallin sisääntulon edessä.
Ongelmana kuitenkin oli, että sopivan kokoinen kortteli tästä oli jo myyty ja lisävaikeuksia olisi aiheuttanut jo edellä mainittu kiireinen purkamisaikataulu. Osasto D 702 oli kuitenkin hyvällä paikalla. Läheinen ohjelmalava houkutteli osaston läheisyyteen messuvieraita, mutta ei kuitenkaan häirinnyt liikaa. Ongelmia, joita ohjelmalavan läheisyys mahdollisesti aiheuttaisi, kartoitettiin varmuuden vuoksi etukäteen.
Uhkana oli, että äänentoisto ohjelmalavalla olisi liian voimakas, jolloin
ohjelma häiritsisi osastolla vierailevia oppilaita. Toisena uhkatekijänä oli
ohjelman liian suuri kiinnostavuus. Kiinnostava ohjelma muodostaa haittatekijän silloin, kun kävijöiden mielenkiinto suuntautuu messuvierailun
aikana ainoastaan ohjelmaan. AVOin Future -messuilla vierailuaika on
yleensä vain noin kaksi tuntia. Mikäli oppilas viettäisi koko ajan ohjelmalavan läheisyydessä, ei osastoihin tutustuttaisi.
Paikan eduksi koettiin Opettajainhuoneen läheisyys. Opettajainhuone
saattaisi houkutella peruskoulujen opinto-ohjaajia tai muita opettajia tutustumaan osastoomme. Näin peruskoulutasolla opettaville olisi mahdollista tarjota tietoa Tampereen kaupungin lukioista ja he taas voisivat informoida edelleen oppilaitaan näitä kiinnostavista opiskelumahdolli-

41

suuksista. Huomattava etu osastossa D 702 oli se, että purkuaika jatkui
vielä perjantaipäivän iltaan asti.
Minkälainen osasto?
Messuilta on mahdollista varata omalle yritykselle koko kortteli tai vain
tietty osa korttelista. Osaston D 702 koko oli sopiva, joten tästä kohtaa
hallia pystyttiin varaamaan koko kortteli. Muut osastot olivat liian pieniä
tai liian suuria Tampereen kaupungin lukioille. Tampereen Messujen
osanottoehdoissa on määritelty, että osasto täytyy rajata 250 senttimetriä
korkein seinin, ellei yrityksellä ole koko korttelia. Aiempina messuvuosina Tampereen kaupungilla on ollut osa noin kaksi metriä leveästä korttelista ja jokaisella lukiolla on ollut oma pieni osastonsa. Tampereen
kaupungin lukiot ovat siis osallistuneet messuille vakio-osastoilla. Jokaisen osastolla on ollut sininen matto, valkoiset seinät, otsalauta ja sähköt.
Osaston on voinut muokata haluamansa näköiseksi lähinnä seinäjulistein
ja esittein.
Oma kortteli antoi laajemmat mahdollisuudet osaston visuaaliselle suunnittelulle. Yhteisosastolla olevat yritykset eivät kuitenkaan voineet kilpailla keskenään vaan tärkeää oli, että osastolla esillä olevat lukiot tukivat toisiaan. Lukioiden rehtorit vakuutettiin yhteisosaston hyödyistä ja
yksittäisten lukioiden korostamisen sijaan päätettiin tänä vuonna AVOin
Future -messuilla mainostaa Tampereen kaupungin lukioopiskelumahdollisuuksia. Yhteistyö lukioiden välillä mahdollisti yhtenäisen ilmeen luomisen ja koko kuudenkymmenen neliön tilan hyödyksi
käyttämisen, kun väliin ei tarvinnut rakentaa seiniä. Seinättömyys toi
osastoon myös tiettyä väljyyttä ja ammattimaista ilmettä. Avoin osasto
huomioitiin messuilla huomattavasti pieniä ”pilttuita” paremmin.
Suurin etu yhteisosastossa oli nimenomaan näkyvyyden lisääminen. Asiakkaat myös ajautuivat osastolle helposti, kun edessä ei ollut näkyviä esteitä, kuten seiniä. Haasteena avoimessa osastossa oli luoda kullekin lukiolle oma tila, jotta lukiot kuitenkin erottuisivat osastolla. Haasteena oli
myös informaation välittäminen.
Avoin osasto edellyttää useamman aktiivisen esittelijän työskentelyä.
Asiakas turhautuu nopeasti, mikäli häntä ei välittömästi huomioida.
Huomioinnilla tarkoitetaan tässä jotain osastolla toimivaa aktiviteettia.
Aktiviteetti voi olla kontakti esittelijään, tietty tuote, tarjoilu, peli tai
muu aktiviteetti, johon asiakkaan on helppo osallistua. (Kuusela
9.11.2007, haastattelu.)
Koska osastosta haluttiin avoin yhteisosasto, ei valmisosasto tullut kysymykseen. Valmisosasto pakettiin kuuluu aina seinät, otsalauta, sininen
matto, sähköt ja valot. Valmis paketti on harvoin täysin toimiva. Toimivuutta rajoittavat niin sanottujen vakiokalusteiden lisäksi vakiovärit, jotka saattavat olla asiakkaan tarpeisiin sopimattomat. (Kuusela 9.11.2007,
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haastattelu.) Osastolle ei kuitenkaan tarvittu seiniä ja lisäksi katolle haluttiin ritilät, joten ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin suunnitella osasto itse.
Design-osaston suunnitteluun aiheutti kuitenkin haastetta se, että jokainen pienikin esine osastolle oli tilattava tai hankittava erikseen. Oli esimerkiksi otettava huomioon, kuinka monta pistorasiaa osastolla tarvitaan
ja tilattava lisäksi sähköä tarpeeksi kattamaan sekä valojen että muiden
sähkölaitteiden kulutus. Vaikka koko design-osasto tilattaisi messurakentajan kautta, vaatii design-osaston onnistuminen erittäin huolellista
ennakkosuunnittelua asiakkaalta (Kuusela 9.11.2007, haastattelu). Design-osasto suunniteltiin yhdessä Expotec Oy:n suunnittelijan kanssa ja
Expotecilta saatiin osastorakenteista keskustelun perusteella suunnitelma
(Kuva 3).

Kuva 3 Expotec Oy:ltä saatiin kuva osaston rakenteista

Osaston teema
Messuosasto on yrityksen 3-ulotteinen käyntikortti ja osaston tulee siksi
noudattaa yrityksen visuaalista ilmettä, sillä messuilu on vain osa markkinointiviestintää. Perusta osaston teemalle syntyy yrityksen omasta visuaalisesta linjasta. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007, seminaari.) Lukioilla ei kuitenkaan yleensä ole käytössä yhtä tarkkoja graafisia ohjeistuksia kuin yrityksillä. Osastolla oli lisäksi yhdeksän eri lukiota, joten
kaikkien niiden visuaalisen ilmeen mukaan tuominen olisi aiheuttanut
sen, että osasto olisi ollut kaikkea muuta kuin selkeä kokonaisuus. Päätettiin siksi, että markkinointiviestinnän linjauksien noudattamista tärkeämpää oli kiinnittää messukävijöiden huomio.
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Teemaksi tämän vuoden messuosallistumiseen valittiin opintojen viidakko. Teeman takana oli ajatus siitä, että peruskoulun lähestyessä loppuaan yhdeksäsluokkalaisella on edessään todellinen opintojen viidakko.
Viidakosta selviytymiseen tarvitaan hyvät välineet. Messuosastolla voi
tutustua kerralla samassa paikassa kaikkiin Tampereen kaupungin lukioihin ja näin selvittää itselleen parhaan mahdollisen reitin viidakon läpi.
Lukiokoulutus on myös valtavan laaja-alainen tarjottava tuote. Peruskoulun oppilaalla on mahdollisuus valita mitä aineita opiskelee, keskittyykö esimerkiksi pitkään matematiikkaan ja fysiikkaan, lukeeko kaikkia
reaaliaineita saman verran vai suuntautuuko erikoislukiossa esimerkiksi
kuvaamataitoon tai viestintään. Viidakot ovat niin kasvi- kuin eläinlajimäärältään valtavan monipuolisia. Teema siis ilmensi myös sitä valintojen määrän rehevyyttä, joka Tampereen kaupungin lukioilla on opiskelijalle tarjota.
Muitakin vaihtoehtoja osaston teemaksi mietittiin. Vaihtoehtoisena ideana oli esimerkiksi tulevaisuuden lukiot -teema. Tämä teema olisi kuitenkin ollut hankala ja kallis toteuttaa niin näyttävästi, kuin tulevaisuus
teemana olisi vaatinut. Viidakko-teemaan päädyttiin muun muassa sen
helpon toteutettavuuden ja sen normaalista messuosastosta poikkeavan
ilmeen vuoksi. Tampereen Messut Oy:n järjestämillä messuilla ei ainakaan vuosien 2006 ja 2007 aikana ole ollut ainuttakaan viidakkoteemalla sisustettua osastoa.
Ohjelma osastolla
Ilman ohjelmaa osastolla yritys ei jää mieleen. Ohjelman avulla yrityksellä on mahdollisuus erottua kilpailijoista ja kiinnittää kävijöiden huomio. Ohjelman on pyrittävä lisäämään positiivista mielikuvaa yrityksestä
ja on hyvä, jos ohjelma liittyy jotenkin yritykseen. (Keskinen 8.11.2007,
haastattelu.)
Toimeksiantaja toivoi osastolle PowerPoint-esityksen kustakin lukiosta.
Esityksiä varten tilattiin osaston kahteen kulmaan pöydät, jotta kannettavat tietokoneet saataisi hyvin näkyville. Lisäksi sovittiin, että lukioiden
opinto-ohjaajat tekisivät jokaisesta lukiosta kaksi diaa. Diat koottiin yhteen ja lähetettiin editoijalle, jotta esitys olisi mahdollisimman yhtenäinen. Kannettavan tietokoneen näytöllä pyörivä diaesitys ei kuitenkaan
kokemuksen mukaan yksistään riitä pysäyttämään ohikulkijoita, varsinkaan kun kannettavat tietokoneet ja PowerPoint-esitykset ovat yhdeksäsluokkalaisille jokapäiväisiä ilmiöitä.
Mikäli tulevissa messuosallistumisissa halutaan messuosastolle esitys,
kannattaa esitystä varten tilata suuri plasmanäyttö, sillä kankaalle heijastettu esitys ei messuhallissa yleisvalaistuksen vuoksi näy. Nyt suurta
näyttöä ei voitu teeman vuoksi osastolle tilata, sillä esitys olisi vaatinut
ympärilleen tilaa, jota osastolla ei ollut riittävästi. Plasmanäyttö ei
myöskään olisi sopinut viidakko-teemaan.

44

Ihmiset kiinnostavat ihmisiä. Tämä on huomattavissa jo iltapäivälehtien
suuresta levikistä. Kiviniemi ja Järvinen halusivatkin osastolle ohikulkijan pysäyttäjäksi vierailijan. Muun muassa Hatanpään lukion oppilaista
koostuva melodista rockia soittava Strawels esiintyi AVOin Future messujen ohjelmalavalla. Lukion opinto-ohjaajan kautta saatiin sovittua,
että bändin solisti mainitsisi esityksensä lopuksi opiskelevansa Hatanpään lukiossa ja kehottaisi yleisöä tutustumaan osastoon D 702. Bändin
pojat pyydettiin myös vierailemaan osastolle esiintymisensä jälkeen.
Musiikki yleensä vetoaa nuoriin, joten bändin toivottiin herättävän kiinnostusta tulla tutustumaan osastoon.
Valitettavasti pojat eivät kuitenkaan ehtineet osastolle, mutta he muistivat silti esityksensä lomassa kehottaa yleisöä tutustumaan viidakkoosastoon. Strawelsia oli kuuntelemassa suuri määrä messuvieraita, joten
varmasti Tampereen kaupungin lukioiden osasto sai huomiota osakseen
(Kuva 4).

Kuva 4 Strawels esiintyi AVOin Future -messuilla suurelle yleisölle

Osastolla on myös hyvä olla jokin erikoisuus, joka kiinnittää messukävijän huomion ja mielenkiinnon osastoon (Ohjeita… 2007). Pohdinnan
jälkeen päätettiin järjestää osastolle Ammu Leijonaa -tehtävärasti. Tarkoituksena oli, että nuoret saisivat imukuppipyssyillä ampua humoristista leijonan muotoista taulua, johon olisi piirretty päälle maalitaulu. Messuosallistumista edeltävällä viikolla 7.11.2007 Tuusulassa Jokelan koulukeskuksessa tapahtui kuitenkin koko Suomea järkyttänyt ampumadraama, joten minkäänlaisia aseita ei haluttu osastolle ottaa. Vaikka
aseet olisivat olleet vain imukuppinuolipyssyjä, olisivat nekin voineet
aiheuttaa pahennusta ja näin vaikuttaa negatiivisesti lukioiden imagoon.

45

Tehtävärasti päätettiinkin muuttaa Ruoki Pumbaa -rastiksi (Kuva 5).
Kiviniemi ja Järvinen maalasivat paksulle pahville Disneyn Leijonakuningas-elokuvasta tutun pahkasian, Pumban, ja leikkasivat sen oikeaan muotoonsa. Pumban eteen asetettiin ruokakuppi, johon nuoret saivat yrittää heittää palloa. Aluksi päätettiin, ettei varsinaisia palkintoja
tarvittaisi, sillä usein nuorten ihmisten motivaatioksi osallistua erilaisiin
leikkimielisiin kilpailuihin riittää mahdollisuus päästä testaamaan omaa
osaamistaan. Mikään peli osastolla ei kuitenkaan toimi, ellei sitä osata
myydä. Pelin pyörittäminen olisi vaatinut paljon enemmän myyntihenkisyyttä ja aktiivisuutta esittelijöitä. Riittävää messukoulutusta ei oltu ehditty järjestämään, joten tarvittava aktivointikyky puuttui joiltain näytteilleasettajilta.

Kuva 5 Ohjelmassa lukioiden osastolla oli Ruoki Pumbaa-kilpailu

Messujen toiseksi päiväksi kilpailuun ostettiinkin palkinnoksi tikkareita,
joita jaettiin, mikäli neljästä pallosta sai kolme heitettyä koriin. Kiviniemi ja Järvinen pitivät kilpailua suurimmaksi osaksi messujen toisena
päivänä, jotta muut näytteilleasettajat saattoivat keskittyä markkinoimaan omaa lukiotaan. Peli saavuttikin suurta suosiota ja ajoittain kohteeseen oli jopa jonoa. Positiivista oli, että pelipisteessä sai kertoa paljon
osastosta, sen teeman ideasta ja esillä olleista lukioista.
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Oheistoiminnot
Yrityksillä on messuilla tapana järjestää tärkeille asiakkailleen messupäivien aikana oheisohjelmaa esimerkiksi viemällä asiakkaansa teatteriin, syömään tai konserttiin. Asiakassuhteiden hoitaminen vapaamuotoisessa tilaisuudessa luo miellyttävän vaihtoehdon tiukoille liikeneuvotteluille. (Suomen Messut ym. 1994: 22.) AVOin Future -messuilla ei kuitenkaan tällaiselle ollut tarvetta. Kuten jo edellä todettiin, lukio eroaa
huomattavasti normaalista yrityksestä, eikä tärkeitä pitkäikäisiä sidosryhmiä ole.
Mikäli koulutusjärjestelmä joskus tulevaisuudessa muuttuu rajusti ja
koulut joutuvat kilpailemaan oppilaistaan, voi jonkin tyyppisen oheisohjelman järjestäminen tulla kysymykseen.
Esitteet
Esitteet luovat osaltaan mielikuvaa yrityksestä ja jotta mielikuva olisi
positiivinen, kannattaa yrityksen suunnitella osastolla jaettavat esitteet
huolella (Järvensivu 2007: 29). Laadukas painotyö ja -paperi sekä hyvät
värit ja kuvat takaavat, että esite on tyylikäs.
Markkinointimateriaali sijoitettiin messuosaston kahteen kulmaan tilattuihin esitetelineisiin. Esitetelineissä materiaali oli riittävän helposti saatavilla ja jokainen lukioista kiinnostunut messuvieras varmasti sitä uskalsi kerätä. Myös messuosastolla työskennelleet henkilöt tarjosivat esitteitä aktiivisesti messuvieraille. Oli kuitenkin huomioitava, että materiaalia ei kannata jakaa jokaiselle ohikulkevalle messuvieraalle, joka ei
osoita pienintäkään kiinnostusta asiaa kohtaan. Jokaisessa messutapahtumassa on aina ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita saamastaan materiaalista, vaan he keräävät mukaansa kaikki mahdolliset esitteet ja mainostavarat. (Järvensivu 2007:29.)
Sisustus ja somistus
Tekstit
Osaston suunnittelussa oli tärkeää ottaa huomioon osastolle tulevat tekstit. Ilman selkeitä tekstejä messuvieraalle olisi jäänyt epäselväksi, kuka
osastolla olikaan esillä. AVOin Future -messujen osasto oli yhteisosasto,
joten teksteissä päätettiin korostaa Tampereen kaupunkia. Tämän vuoksi
otsalautateksteiksi tilattiin ”Tampereen kaupungin lukiot”. Otsalautatekstit tilattiin extranet-palvelun kautta sähköisellä lomakkeella. Toimittajana otsalautateksteillä oli Creacut Oy.
Kirjaintyyliksi otsalautatekstiin valittiin groteski. Groteski on päätteetön
kirjaintyyli, jossa kirjaimen viivat ovat kutakuinkin yhtä paksuja. Gro-
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teskit on myös alun perin kehitetty otsikko- ja mainoskäyttöön. (Itkonen
2004, 19.) Kirjasintyypiksi, eli fontiksi otsalautateksteihin valittiin boldattu Futura. Futurassa 1920-luvun modernismin tavoitteet toteutuvat
kirjasintyypeistä tyylikkäimmin (Itkonen 2004: 46). Modernismin aikakauden kirjasintyypillä haettiin otsalautatekstiin mielikuvallisuutta lukioista, jotka seuraavat jatkuvasti aikaansa ja ovat edelläkävijöitä.
Osastolla piti yhteisen otsalautatekstin lisäksi näkyä myös jokaisen lukion nimi. Kiviniemi ja Järvinen saivat Creacut Oy:ltä pahvia myös pienempiä, otsalautaan ripustettavia kylttejä varten. Kyltit maalattiin viidakko-teeman mukaisesti muistuttamaan puuta. Myös lukioiden nimet
maalattiin kyltteihin käsin, jotta viidakkomainen tunnelma säilyisi virallisesta otsalaudasta huolimatta.
Valaistus
Valo luo messuosastolla tilan, joten ilman valoa ei ole tilaa. Messuhallien yleisvalo on riittämätön ja usein vääristää värejä. Hyvä valaistus lisää
osaston mielenkiintoa ja asiakkaiden viihtyvyyttä, kun taas puutteellinen
valosuunnitelma herättää negatiivisia tunteita. (Kuusela 9.11.2007, haastattelu.)
Varsinkin pienen budjetin osastoissa valaistus näyttelee tärkeää roolia.
Valoilla omaa osastoa voi korostaa ympärillä olevista osastoista ja saada
näin lisänäkyvyyttä. Valosuunnittelu voidaan jakaa kahteen eri tarkoitukseen - kohdevaloihin ja yleisvaloihin. Yleisvalot valaisevat osastoa
laajemmin, kun taas kohdevalot eli spotit poimivat esiin oleellisen, esimerkiksi tuotteet tai taulut. (Kuusela 9.11.2007, haastattelu) Yleisvaloiksi kahden kehikon kolmeen kulmaan viiden metrin korkeuteen tilattiin
150 wattiset Hawk-valaisimet, joiden valoteho riitti valaisemaan osaston
ympäristöä valoisammaksi. Paperimassaeläimiä puolestaan valaistiin
viiden metrin korkeuteen sijoitetuilla 100 wattisilla Hawk-valaisimilla.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen D-halli on valoisa halli, joten
enempää valaistusta ei tarvittu.
Messuilla huomattiin, että valaistusta olisi kuitenkin voinut suunnitella
vieläkin tarkemmin. Valoja suunniteltaessa ei ollut osattu oikein arvioida
D-hallin valojen kirkkautta, joten osasto ei valoisuudeltaan noussut ympäristöä kirkkaammaksi. Hämärämmässä hallissa, kuten Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksen A-hallissa, toteutettu valaistussuunnitelma
olisi toiminut hyvin.
Viherkasvit
Viherkasvit sijoitettiin niin, etteivät ne häirinneet kävijöiden liikkumista
osastolla. Viherkasvien tärkeä tehtävä viidakkotunnelman luomisen lisäksi oli häivyttää näkyvistä esimerkiksi tietokoneiden johdot ja piilottaa
näkyvistä kehikoiden tukipylväitä.
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Isot, elävät viherkasvit osat jo sinänsä näyttäviä, joten montaa eri lajia
olevaa viherkasvia ei tarvittua. Samaa lajia olevilla viherkasveilla haettiin osastolle selkeyttä ja ammattimaista ilmettä. Vaikka teemana olikin
viidakko, ei osastosta haluttu sekavan oloista vihreää kasaa, vaan houkutteleva vihreä keidas (Kuvat 6 & 7).

Kuvat 6 & 7 Viherkasveilla pyrittiin luomaan osastosta houkutteleva viidakko

Musiikki
Messuosastolla oli tärkeää pyrkiä vaikuttamaan kävijöiden kaikkiin aisteihin ja tämän vuoksi osastolle haluttiin myös musiikkia. Viidakkoaiheinen musiikki elävöitti tunnelmaa, eikä siitä kuitenkaan aiheutunut
valtavia kustannuksia. Musiikkia etsittiin internetin välityksellä ja useista levykaupoista. Musiikin esittämiseen tarvittiin myös lupa Gramexilta.
Lupa myönnetään automaattisesti, kunhan näytteilleasettajalla on esittää
kuitti vaaditun korvauksen maksamisesta. Gramexin sivuilta sai erillisen
tilinsiirtolomakkeen, jolla korvaus voitiin maksaa.
Musiikkia ei kuitenkaan messuilla saanut soittaa kuuttakymmentä desibeliä äänekkäämmin, joten vaikka aamulla ennen messujen aukeamista
musiikki kuuluikin hyvin koko osastolle, ei musiikki messuaikana juurikaan erottunut yleisen hälinän yli.
Värit
Päävärinä viidakossa oli vihreä ja lisävärikkyyttä osastolle toivat Tammerkosken lukion toteuttamat värikkäät eläimet. Jotta opintojen viidakko
saatiin kuitenkin säilymään arvokkaana ja selkeänä, ei osastolla voinut
juurikaan lisävärikkyyttä näiden lisäksi olla.
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Osastolle tilattiin musta matto, mustat profiilit, mustat esitetelineet, mustat pöydät ja mustat paidat esittelijöille, sillä musta toi muut värit parhaiten esiin ja saa ne loistamaan. Värien korostaminen mustan taustavärin
avulla oli messuosastolla tärkeää, sillä näyttelyhallien valot syövät aina
osan väreistä. Mustaan liitetään ajatus synkkyydestä, mutta toisaalta
myös sivistyneisyydestä ja tyylikkyydestä (Hintsanen 2007). Tyylikkyys
olin mielikuva, joka pyrittiin säilyttämään, vaikka osastosta haluttiin
myös hauska ja humoristinen.
Haluttiin, että vihreää oli opintojen viidakossa paljon. Kuitenkin selkeyden vuoksi valittiin vain yhdenlaisia eläviä viherkasveja ja yhdenlaista
köynnöskasvia. Näin saatiin vihreän sävyt pysymään muutamassa erilaisessa ja saavutettiin osastolle selkeyttä.
Otsalaudat tilattiin harmaana, jotta musta teksti erottuisi niistä hyvin.
Harmaa itsessään on tavallinen, yllätyksetön väri, mutta se saa voimansa
ja merkityksensä sitä ympäröivistä väreistä. Esimerkiksi mustaan tekstiin
ja mustiin profiileihin liitettynä harmaasta tulee elegantti väri. (Hintsanen 2007.)
Henkilökunnan pukeutuminen
Messuosastolla työskentelevät ihmiset kuuluivat osaston sisustukseen.
Tarkoituksena oli aluksi pukea messuhenkilökunta viitteellisesti leijoniksi, viidakon kuninkaiksi. Henkilökunnan kasvot olisi maalattu leijonan kasvoiksi ja näille olisi tullut housuihin kiinnitettävä häntä. Idea ei
kuitenkaan saanut henkilöresursseista vastaavien opinto-ohjaajien keskuudessa kannatusta, joten päädyttiin siihen, että henkilökunta pukeutuisi mustaan t-paitaan, jonka rintaan oli painettu kunkin lukion nimi. Yhtenäisen vaikutelman säilyttämiseksi esitettiin toivomus, että jokainen
laittaisi myös mustat housut. Henkilökunnan yhtenäinen pukeutuminen
messuilla teki koko osastosta yhtenäisen (kuva 8).

Kuva 8 Henkilökunnan pukeutuminen osastolla oli yhtenäistä
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Tarjoilu
Suuri osa AVOin Future -messujen vieraista oli käymässä messuilla vain
sen vuoksi, että koulu toi oppilaansa tutustumaan koulutusvaihtoehtoihin. Useimmat nuoret eivät siis olleet messuilla omaehtoisesti, joten
myös motivaatio tutustua osastoihin puuttuu. Päätettiin, että tänä vuonna
osastolla ei ole tarjoilua. Tarjoilu ei oikealla tavalla lisäisi nuorten mielenkiintoa Tampereen kaupungin lukioiden osastoa kohtaan ja aiheuttaisi
vain turhia kuluja. Uskottiin, että ne nuoret, jotka todella haluavat tutustua Tampereen kaupungin tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin, tutustuvat visuaalisesti mielenkiintoiseen osastoon ilman makeistarjoiluakin.
Tämä osoittautuikin hyväksi päätökseksi. Ne nuoret, jotka halusivat tietää lukio-opiskelumahdollisuuksista, keskustelivat osastolla opintoohjaajien ja oppilaiden kanssa sekä keräsivät esitteitä.

3.2.4 Työskentely messuosastolla

Organisointi
Henkilökunnan lukumäärää mietittäessä on selvitettävä, kuinka paljon
esittelijöitä ja myyjiä tai asiantuntijoita tarvitaan, jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. (Keinonen & Koponen 1997: 79). Toimeksiantajan taholta toivottiin että opiskelijoita olisi osastolla jokaisen lukion osalta kaksi ja lisäksi yksi opettaja. Opettajan läsnäolo oli välttämätöntä, joten Kiviniemi ja Järvinen suosittelivat, että opiskelijoita olisi
kerrallaan osastolla vain yksi jokaiselta lukiolta. Mikäli opiskelijoita olisi ollut kaksi, olisi vaarana ollut se, että opiskelijat olisivat seurustelleet
keskenään, eivätkä keskittyneet messuvieraisiin. Lisäksi henkilöstöä olisi ollut osastolla liikaa. Mikäli jokaisella lukiolla olisi ollut yksikin esittelijä enemmän, olisi osastolla ollut 27 henkilöä. Tämä olisi tehnyt osastosta täyden oloisen, eikä se olisi houkutellut vierailijoita. Päädyttiin siihen, että kaksi ihmistä yhtä lukiota kohden on riittävästi 60 neliömetrin
osastolla, kun kunkin lukion tarjonta tukee toisia. Yhteensä osastolla oli
siis kerrallaan esittelijöitä 18.
Koska osastolla oli näin monta ihmistä, oli huolehdittava siitä, että jokainen pysyi omassa pisteessään. Työvuoroja mietittäessä oli otettava
huomioon myös tauot ja varastojen täyttäminen. Lukioiden opintoohjaajien kanssa sovittiin, että he suunnittelisivat työvuorot.
Messut olivat auki keskiviikkona klo 9−18. Yhdeksää tuntia ei jaksa olla
messuosastolla aktiivisena, joten toivottiin, että opinto-ohjaajat ottaisivat
tämän huomioon suunnitellessaan työvuoroja. Torstaina messut olivat
auki klo 9−15, joten yksi ihminen jaksaisi olla koko ajan osastolla.
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Messuosastolla työskentelyn organisoinnin helpottamiseksi osastolle oli
valittava vastuuhenkilö. Oli luontevaa, että Järvinen ja Kiviniemi olivat
vastuuhenkilöitä, sillä he olivat olleet mukana messuprojektissa alusta
lähtien ja tiesivät kaiken messuosastosta ja sen toiminnasta. Vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että messupaikalle tuotiin kaikki tarpeellinen henkilökunnan oheismateriaali. Vastuuhenkilö saapuu messupaikalle ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä (Keinonen & Koponen 1997: 89). Kun
vastuu on vain muutamalla henkilöllä, vältytään ylimääräisiltä sekaannuksilta.
Roolit
Messuosasto elää osastolla työskentelevien ihmisten kautta ja on aina
esittelijänsä oloinen. Usein tavoitteiden saavuttamattomuus messuilla
johtuu messuhenkilökunnan passiivisuudesta tai perehtymättömyydestä.
Aikaa vakuuttaa ohikulkija pysähtymisen kannattavuudesta on vain
muutamia sekunteja. Ohikulkija ei vakuutu osastosta, ellei esittelijä osaa
olla aktiivinen ja myy tuotteitaan. (Harmoinen & Kääriäinen 7.9.2007,
seminaari.) Kun jokainen ihminen osastolla tietää tehtävänsä, roolinsa,
on myös motivaatio työn tekemiseen kohdallaan. Yleisesti voidaan sanoa, että ilman tehtävää ihminen ei suorita. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.) Messuosastolla aikaa kontaktiin asiakkaan kanssa on yleensä
hyvin vähän, joten tehtävänkin täytyy olla erittäin yksinkertainen, jotta
tehtävän saa hyvin tehtyä.
Osastolla voi olla markkinoijia, myyntineuvottelijoita tai asiantuntijoita.
Markkinoijan tehtävä on saada ihmiset tutustumaan osastoon tai osallistumaan osastolla järjestettävään aktiviteettiin. Myyjä kartoittaa tilannetta, keskustelee asiakkaiden kanssa ja saa näin kallisarvoista tietoa muun
muassa markkinointiin. Asiantuntijan tehtävä osastolla on puolestaan
kertoa asiakkaalle eri vaihtoehdoista, joita yritys tarjoaa asiakkaan tarpeisiin. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.) Tampereen kaupungin lukioiden osastolla suurin osa henkilökunnasta työskenteli markkinoijina, koska myynnillistä tavoitetta ei ollut. Osastolla asiantuntijoina toimivat lukioiden opettajat.
Markkinoijien tehtävänä oli houkutella ohikulkijoita osastolle osallistumaan pallonheittokilpailuun. Ohikulkijat pyrittiin pysäyttämään yksinkertaisella, lyhyellä kysymyksellä: ”Oletko ikinä ruokkinut pahkasikaa
viidakossa?”. Tämän jälkeen markkinoija kehotti messuvierasta testaamaan sian ruokkimista osastolla järjestetyssä kilpailussa ja tutustumaan
samalla lukiovaihtoehtoihin, joita Tampereen kaupunki tarjoaa. Opiskelijoilta vaadittiin tässä kykyä kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa
ja vakuuttaa nämä oman lukionsa erinomaisuudesta (Kuva 9).
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Kuva 9 Oppilailta vaadittiin osastolla ulospäin suuntautuneisuutta

Asiantuntijoina toimivat opettajat puolestaan pyrkivät kiinnittämään
messuvieraiden huomion lukioiden tarjontaan esittämällä messuvieraille
yksinkertaisen kysymyksen: ”Oletko ajatellut opiskella lukiossa peruskoulun jälkeen?”. Mikäli vastaus oli myönteinen, asiantuntija saattoi kysyä messuvieraalta tämän kiinnostuksen kohteista ja sen mukaan ohjata
hänet eteenpäin osastollamme oikean lukion luo.
Osastolle voidaan palkata myös yrityksen ulkopuolinen henkilö markkinoijaksi. Tällaisena huomiota herättävänä persoonana voidaan palkata
esimerkiksi julkisuuden henkilö tai muuten kiinnostava persoona, vaikkapa ammattimalli. Tämän tehtävänä on ainoastaan kiinnittää messuvieraan huomio. Riskiksi huomion herättäjän käyttämisessä saattaa muodostua se, että huomiota saa vain tämä henkilö, eikä itse yritys. Yrityksen ulkopuolisia henkilöitä osastolle palkatessa on kuitenkin varmistuttava siitä, että henkilö suhtautuu ehdottoman positiivisesti yritykseen.
Tämä on tärkeää, sillä messuosaston henkilökunnalla on suuri vaikutusvalta asiakkaan mielipiteisiin. (Keinonen & Koponen 1997: 79.)
Mietittiin mahdollisuutta hankkia joku nuorisoa kiinnostava henkilö
Tampereen kaupungin lukioiden osastolle. Tällainen henkilö olisi voinut
olla esimerkiksi Tampereella itsekin lukion käynyt Negative-yhtyeen
keulahahmo Jonne Aaron. Aaron olisi voinut kuitenkin olla liiankin
kiinnostava hahmo, eikä messuvieraille olisi jäänyt osastosta mieleen
mitään muuta. AVOin Future -messuilla osaston kiinnostavuutta ei pyritty lisäämään julkisuuden henkilön avulla. Tavoitteena messuosallistumisella oli imagon nostaminen, eikä julkisuuden henkilö olisi edesauttanut
tavoitteiden saavuttamista tarpeeksi sen aiheuttamiin kustannuksiin nähden.
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Motivointi
Valitettavan usein messuilla näkee osastoja, joilla henkilökunta istuu
tiskin takana passiivisena ja keskittyy kaikkeen muuhun paitsi oleellisimpaan – asiakkaisiin. Kun jälkeenpäin yrityksessä käydään messuosallistumista läpi, ei välttämättä edes osata kiinnittää tarpeeksi huomiota
aktiivisuuteen messuosastolla. Väärä toimintatapa jää elämään ja messuosallistumisesta ei saada irti kaikkea hyötyä. Kun tavoitteita ei saavuteta, ei myöskään osallistumista nähdä kannattavana ja messuille ei ehkä
enää osallistuta. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.) Tämä haluttiin välttää Tampereen kaupungin lukioiden osastolla pyrkimällä motivoimaan
messuhenkilöstöä.
Kuten edellä kerrottiin, motivaatioon liittyy oleellisena osana oman tehtävän tietäminen. Paitsi, että henkilöstön täytyy tietää oma roolinsa, on
myös oltava selvillä päivän tavoitteista. Nämä asiat täytyy käydä läpi
yhdessä kaikkien osastolla työskentelevien kanssa. On myös tärkeää, että
jokaisella työntekijällä on perustietämys edustamastaan yrityksestä tai
ainakin tieto siitä, kuka asioista tietää.
Ennen messuja opinto-ohjaajia kehotettiinkin sähköpostin välityksellä
jakamaan oppilailleen kirjallisen infopaketin lukiosta. Tämä infopaketti
auttaisi oppilaita työskentelyssä ja he tietäisivät ainakin perusasiat omasta lukiostaan. AVOin Future -messuilla pidettiin joka aamu henkilökunnalle niin sanottu kick off -tilaisuus ennen messujen varsinaista aukeamista. Kick off -tilaisuudella tarkoitetaan messuosaston henkilökunnalle
suunnattua hengennostatus-tilaisuutta, jossa myös varmistetaan, että jokainen on tietoinen päivän tehtävistä. (Keskinen 8.11.2007, haastattelu.)
Kick off -tilaisuudessa kerrottiin, että messuosallistumisen tavoitteena
on lisätä Tampereen kaupungin lukioiden tunnettuutta ja kohentaa niiden
imagoa. Jokaiselle jaettiin oma rooli ja kerrottiin, mikä merkitys omalla
roolilla oli kokonaisuuden kannalta. Ilman markkinoijia ei ihmisiä saataisi osastolle ja ilman asiantuntijoita eivät messuvieraat saisi ehkä haluamaansa tietoa lukioista. Kick off -tilaisuudessa käytiin läpi myös käytännön asiat, kuten messujen aukioloajat ja ruokailu. Kerrottiin esimerkiksi, missä näytteilleasettajaravintola sijaitsi ja miten lounaslipukkeen
kanssa kassalla tuli toimia.
Osastolla järjestettävä ohjelma esiteltiin kaikille ja halukkaat pääsivät
itse testaamaan pallon heittoa. Aamutilaisuudessa kerrattiin AVOin Future -messujen kävijäprofiili ja muistutettiin henkilöstöä siitä, ettei esimerkiksi kalliita esitteitä kannata tarjota jokaiselle ohikulkevalle messuvieraalle, sillä kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneita lukioopetuksesta. Kick off -tilaisuudessa henkilökunnalla oli mahdollisuus
selventää mieltä askarruttavat asiat.
Kick off -tilaisuudesta ei kuitenkaan valitettavasti saatu irti kaikkea hyötyä osaston henkilökunnan nopeatempoisen vaihtuvuuden vuoksi. Osa

54

henkilöstöstä oli messuosastolla vain muutamia tunteja kerrallaan. Myöhemmin päivällä osastolle tulleet henkilöt eivät saaneet riittävää perehdytystä osastolla työskentelyyn.

3.2.5 Kuljetukset
Suomessa ei ole messuhalleja, joissa olisi kiinteät rakenteet jatkuvasti,
joten kaikki rakenteet ja kalusteet osastolle täytyy tuoda. Näyttelyrakenteiden ja sisustuselementtien tilaus alihankkijoiden kautta toi helpon ja
edullisen ratkaisun kuljetusongelmaan, sillä kaikkiin vuokrahintoihin sisältyi vuokrattavien tuotteiden paikalle tuonti ja kokoaminen.
Kuljetettavaksi jäivät paperimassaeläimet ja messuosastolle työskentelemään tuleva henkilökunta. Pyynikin ammattioppilaitoksen kanssa sovittiin, että he hoitivat paperimassaeläinten kuljetuksen Messu- ja Urheilukeskukseen ja sieltä pois.
Kuljetusta varten laadittiin kuljetussuunnitelma, josta selvisi, mistä ja
mihin aikaan paperimassaeläimet olisi haettava, mihin ne vietäisi ja kuka
olisi niitä vastaanottamassa. Lisäksi vastaavat tiedot tarvittiin eläinten
poiskuljettamisen osalta. Kuljetuksessa oli otettava huomioon, että paperimassaeläinten maalit kolhiintuvat helposti, joten kuljettajilta toivottiin
huolellisuutta ja varovaisuutta kuljetuksissa.
Ammattioppilaitoksen oppilaat suoriutuivat hyvin kuljetustehtävästään,
eikä suuria vahinkoja paperimassaeläimille sattunut.

3.3 Viestintä
Lukioiden pääkohderyhmänä messuosallistumisen suhteen oli Pirkanmaan alueen yhdeksäsluokkalaiset. Messuviestinnällä haluttiin korostaa
Tampereen kaupungin lukioita hyvinä opiskelupaikkoina. Pelkän messuviestinnän tuloksia ei juuri voi mitata, ellei sitten käytä mittarina palstamillimetrejä, joissa lukioista mainitaan messuosallistumisen jälkeen.
Messuviestinnällä pyrittiin kuitenkin ensisijaisesti vaikuttamaan messuilla vieraileviin yhdeksäsluokkalaisiin, ei saamaan mediajulkisuutta.
Messuihin liittyvä viestintä oli osa lukioiden yleistä viestintää. Yleensä
osallistumisesta ei ole viestitty mitenkään, sillä kaupunki kuljettaa joka
tapauksessa messuille kaikki yhdeksäsluokkalaiset, joten kävijämarkkinoinnista ei ole tarvinnut huolehtia.
Messuosallistuminen mainostaminen kalliissa medioissa ei olisi ollut
kannattavaa, koska kaupunki joka tapauksessa toi yhdeksännet luokat tutustumaan messuihin. Imagon kannalta messuosallistumista oli kuitenkin
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tärkeää mainostaa jossain mediassa. Pienimuotoinenkin mainonta synnyttää mielikuvan, että näytteilleasettaja on panostanut messuosallistumiseen ja että viestintä on ajan tasalla. Lukioiden rehtoreita ja opintoohjaajia kehotettiin lisäämään internetsivuilleen maininta messuosallistumisesta. Moni lukio lisäsikin intersivujensa etusivulle tai ajankohtaista-osioon tiedon messuosallistumisesta. Internetsivujen ajantasaisuus oli
kohderyhmää ajatellen erittäin tärkeä huomioida. Nuoriso osaa hakea tietoa internetistä ja se saattaa olla jopa ensisijainen tiedonhakukanava.
Tammerkosken lukio sai messuilta lisänäkyvyyttä, kun messujen projektipäällikkö Pauliina Lindgrenille tarjottiin mahdollisuutta saada messuille lukion oppilaiden taideteoksista näyttely. Lindgrenistä idea oli hyvä ja
Tammerkosken lukion oppilaiden työt olivat messujen ajan näkyvästi
esillä Nuorten Taideseinällä (kuva 10). Töiden vieressä oli myös maininta, että taideteokset ovat Tammerkosken kuvataidelukion oppilaiden toteuttamia.

Kuva 10 Tammerkosken lukio sai lisänäkyvyyttä Nuorten Taideseinällä

Lukioita kehotettiin myös julkaisemaan lehdistötiedote ennen messuja
tai ainakin toimittamaan messuille lehdistöhuoneeseen jakoon omaa tiedotettaan. Ehdotettiin myös, että lukiot toimittaisivat jo etukäteen tietoa
itsestään Tampereen Messujen tiedottajalle, sillä usein toimittajat ottavat
jo ennen messuja yhteyttä messujärjestäjään kyselläkseen juttuideoita.
Yksi lukio lähettikin tiedottajalle etukäteen materiaalia ja toinen lukio
toimitti messujen aikana lehdistöhuoneeseen tiedotteen.
Messujen jälkeen on tärkeää kiittää kaikkia projektiin osallistuneita tahoja (Järvensivu 2007: 18). Tämä hoidettiin sähköpostitse kiitosviestillä.
Viestissä kerrattiin kiitosten lisäksi ne asiat, jotka menivät hyvin sekä ne
seikat, joihin täytyy seuraavalla kerralla panostaa hieman enemmän.
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4 Yhteenveto ja pohdinta
Opinnäytteemme päätehtävä oli suunnitella ja toteuttaa messuosallistuminen Tampereen kaupungin lukioille. Tämä tehtävä onnistui, sillä lukiot olivat esillä AVOin Future -koulutusmessuilla 14.–15. marraskuuta
2007. Messuosallistumiseen ja sen suunnitteluun kuuluu kuitenkin myös
paljon muuta kuin fyysinen läsnäolo itse osastolla messupäivinä.
Messuosallistumiseen täytyy olla jokin syy ja messuosallistumisen päätarkoituksena olikin lisätä Tampereen kaupungin lukioiden tunnettuutta
ja kohentaa niiden imagoa. Muilta näytteilleasettajilta, messuvierailta ja
messujärjestäjältä suullisesti saatujen kommenttien pohjalta voidaan päätellä, että tavoite saavutettiin. Messuvieraat kiinnittivät huomiota osastoon ja luonnollisesti tätä kautta myös Tampereen kaupungin tarjoamiin
lukiokoulutusmahdollisuuksiin. AVOin Future -messuilla vieraili 7702
messuvierasta (Koulutusalan… 2007). Voidaan olettaa, että suuri osa
näistä messuvieraista ainakin näki osastomme.
Tampereen kaupungin lukioiden tunnettuuden lisääntymistä voidaan
mitata esimerkiksi saavutetulla media-ajalla. Imagon kohentumista voidaan seurata vaikkapa lukioon hakevien oppilaiden keskiarvoja seuraamalla. Hyvät oppilaat hakevat kouluun, jolla on hyvä imago.
Tärkeintä tulevissa messuosallistumisissa on huolehtia siitä, että messuhenkilökunta saa ennen tapahtumaa riittävää koulutusta. Olivatpa messuosallistumisen puitteet kuinka hyvät tahansa, osallistumisen onnistumiseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi henkilökunta. Messuhenkilökunnan on oltava myyntihenkistä ja messuilla olemiseen on suhtauduttava
positiivisesti. Lukion oppilailta ei voida vaatia ammattimaista markkinointitaitoa, mutta vähäiselläkin koulutuksella voidaan parantaa oppilaiden valmiutta työskennellä messuosastolla.
Messuosallistuminen vaatii suuren budjetin ja ellei lukioilla ole selkeää
tavoitetta messuille, on osallistuminen turhaa. Messuosastoon sijoitetun
rahan voisi sijoittaa esimerkiksi muun tyyppiseen markkinointiin, joka
palvelisi paremmin lukioiden markkinoinnillisia tavoitteita. Nyt messuosallistumisen tavoitteeksi asetettiin lukioiden imagon parantaminen ja
tunnettuuden lisääminen. Tarpeita pitäisi kartoittaa tarkemmin, ja selvittää, onko tämä tavoite sellainen, johon tulevaisuudessakin pyritään.
Messujen mahdollisuus kontaktien solmimiseen kannattaa myös huomioida. Tällä kertaa ei pyritty keräämään rekisteriä potentiaalisista tulevista
oppilaista, mutta tulevia messuosallistumisia ajatellen hyvä keino kerätä
asiakasrekisteriä on järjestää esimerkiksi arvonta, johon voi osallistua
jättämällä yhteystietonsa. Yhteystiedot jättäneet lisätään asiakasrekiste-
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riin ja näitä voi muutaman viikon sisällä messujen päättymisestä muistaa
vaikkapa kiitoksella vierailusta messuosastolla.
Vaikka nyt lukiokoulutuksella menee hyvin ja ala on suhteellisen vetovoimainen, on hyvä varautua siihen, että aina näin ei ole. Lukiot voivat
joutua kilpailemaan opiskelijoistaan ja silloin on hyötyä siitä, että yrityksen sisältä löytyy markkinoinnillista perusosaamista. On hyvä kyseenalaistaa seikkoja, joita tehdään vain sen vuoksi, että muutkin tekevät tai
koska niin on tehty aina. Esimerkiksi messuosallistumisen suhteen on
hyvä miettiä tulevaisuudessa, miksi messuille osallistutaan. Onhan helpompi päästä perille, kun tietää mihin on menossa.
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1 Määrittelyt

1.1 Johdanto ja tausta
Projekti on osa opintojamme Tampereen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön muodossa.
Teemme projektin Tampereen kaupungin lukiotoimelle.
Projektina on suunnitella ja toteuttaa Tampereen kaupungin lukioiden osallistuminen AVOin
Future -koulutusmessuille 14. - 15. marraskuuta. Projektiin kuuluu yhteydenpito Tampereen
Messuihin, osastopaikan sekä osaston perustarvikkeiden varaaminen ja osastopaikkojen jako
lukioiden kesken. Paikan varaamisen jälkeen keskitytään erityisesti suunnittelemaan Tammerkosken lukion messuosallistumista tai mikäli päästään eri lukioiden kanssa yhteisymmärrykseen, voidaan myös suunnitella yhteistä messuosastoa, missä ei olisi eri lukioille erillisiä
”karsinoita”, vaan osasto olisi avoimempi.
Toimeksiantajalla oli tilausta messuprojektin toteuttajalle ja työn tekijöillä oli tarve saada toimeksianto, jotta opinnäytetyö voitiin tehdä. Työn taustalla on siis molempien osapuolien selkeät tarpeet yhteistyölle. Opiskelemme liiketaloutta erikoistuen markkinointiin ja viestintään,
joten messuosallistumisen järjestäminen vastaa loistavasti opintojamme.

1.2 Projektin tavoitteet
Tavoitteena projektissa on toteuttaa mahdollisimman hyvin järjestetty messuosallistuminen.
Tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon huomiota messuilla ja erottua muusta koulutustarjonnasta, myös näkyminen paikallislehdissä on tavoiteltavaa. Messuosallistumisen tavoitteet määritellään tarkemmin myöhemmin, kun tiedetään, tehdäänkö toimeksiannon erityisesti Tammerkosken lukiolle vai kaikille Tampereen kaupungin lukioille. Projektin tavoitteet liittyvät kuitenkin ensisijaisesti markkinointiin ja mainontaan.

1.3 Projektin rajaus
Tällä hetkellä projektia ei ole määritelty erityisen tarkasti, sillä ensin täytyy keskustella Tampereen kaupungin lukioiden rehtorien tai muiden päättäjien kanssa heidän tavoitteistaan ja näkemyksistään. Keskustelun jälkeen selviää, rajaammeko messuosallistumisen suunnittelun
vain Tammerkosken lukioon vai keskitymmekö kaikkiin lukioihin.

2 Organisaatio
2.1 Projektiryhmä
Mari Järvinen, mari.jarvinen@cs.tamk.fi,
puh. 040 576 2829
Elise Kiviniemi, elise.kiviniemi@cs.tamk.fi, puh. 040 779 5453

63

2.2 Ohjausryhmä
Kirsi Tanner, opinnäytetyön ohjaaja, kirsi.tanner@tamk.fi
Jorma Suonio, Tampereen kaupungin lukiotoimen johtava rehtori, jorma.suonio@tampere.fi,
puh. 050 330 2078
Anja Salmi, suunnittelija, anja.salmi@tampere.fi, puh. (03) 5656 7272
Matti Hännikäinen, Tammerkosken lukion rehtori, matti.hannikainen@tampere.fi, puh.
050 346 6492

3 Toteutussuunnitelma
3.1 Ositus ja toteutusvaiheet
Messupaikan varaaminen
Messuosallistumisen suunnittelu
Messuosallistumisen käytännön järjestelyt
Jälkihoito

3.2 Aikataulut
3.2.1 Projektin aikataulut
Tehtävä

Valmis

Osastopaikan varaaminen

16.03.2007

Messuosallistumisen suunnittelu
Teema
Budjetti
Korttien tilaukset
Tiedot messuoppaaseen
Näyttelyteknisten kalusteiden tilaus
Lupien hankinta

06.08.2007
06.08.2007
05.10.2007
05.10.2007
26.10.2007
12.11.2007

Messuosaston rakentaminen

14.11.2007

Jälkihoito

03.12.2007
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3.2.2 Asiakastapaamiset
Asiakastapaamiset sovitaan myöhemmin, riippuen siitä, innostuvatko kaikkien lukioiden rehtorit ajatuksesta yhteisosastosta. Tapaamisia täytyy sopia ainakin eri lukioiden rehtorien kanssa,
jotta saavutamme yhteiset näkemykset messuihin osallistumisesta.

3.2.3 Projektiryhmän tapaamiset
Projektiryhmä tapaa lähes päivittäin, joten erillisiä tapaamisia ei tarvinne sopia.

3.3 Resurssisuunnitelma
3.3.1 Henkilöresurssit ja osaaminen
Projektin alkuvaiheessa henkilöresurssit koostuvat ainoastaan Järvisestä ja Kiviniemestä, sillä
tehtäväkenttä on varsin suppea. Messujen lähestyessä yhteistyötä tehdään sekä lukiotoimen
että eri lukioiden päättävien tahojen kanssa. Projektin toteuttaminen on pääosin Järvisen ja
Kiviniemen vastuulla, mutta yhteistyötä tarvitaan etenkin messuosaston suunnittelun ja toteutuksen kanssa edellä mainittujen rajallisesta toimintavapaudesta johtuen. Tehtäväkuvien tarkentuessa ja prosessin edetessä henkilöresurssit tarkentuvat ja saavat lopullisen muotonsa.
Kiviniemi on tehnyt opiskeluihin kuuluvan työharjoittelun (5 kk) Tampereen Messut Oy:llä ja
työskentelee siellä myös projektin ajan, joten kaikki messuosallistumiseen ja järjestelyihin liittyvät asiat ovat tuttuja. Lisäksi projektiryhmän molempien jäsenten opinnot markkinoinnista ja
viestinnästä ovat loppusuoralla, joten markkinoinnin eri osa-alueiden tietotaito on hallinnassa.
Mikäli koulut päätyvät yhteisosastoon, paras mahdollinen osaaminen osaston rakentamiseen
löytyy messurakentamiseen erikoistuneilta yhtiöiltä (esim. Expotec-Mainosmoisio Oy). Mikäli
taas keskitymme pelkästään Tammerkosken lukion messuosaston rakentamiseen, riittävä taito pienen osaston toteutukseen löytyy jo kyseisen koulun oppilaista.

3.3.2 Aika
Aikaa projektin suorittamiseen on runsaasti. Aika ongelmia saattaa aiheutua ainoastaan siitä,
että tietyt vaiheet voi suorittaa vasta tiettynä aikana. Esimerkiksi messuosastoa ei pääse rakentamaan kuin korkeintaan muutamaa päivää ennen messuja ja osaston purkamiseen on aikaa yleensä vain päivä.
Tietyt tilaukset täytyy myös yleensä hoitaa tiettyyn päivään mennessä, joten täytyy huolehtia,
että kaikki asiat, esimerkiksi siivoustilaus, viherkasvitilaus ja niin edelleen, hoidetaan ennen
messujen Extranet-sivujen lomakkeiden sulkeutumista.
Tässä aikataulussa kaksi henkilöä pystyy huolehtimaan messuosallistumisen toteuttamisesta
hyvin.
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3.3.3 Tietokoneohjelmat
Osaamista löytyy seuraavista ohjelmista:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Adobe PhotoShop
Adobe InDesign
Macromedia Freehand
Sähköpostin käyttö yhteydenpidon välineenä

3.4 Riskien hallinta
3.4.1 SWOT-analyysi

Strenghts (Vahvuudet)

Weaknesses (Heikkoudet)

•

•

•
•
•

Messuosallistumisen suunnitteluun
tarvittavaa tietotaitoa löytyy
Tuore koulutus takaa uudet ideat
Tampereen kaupungin lukiot ovat
aiemminkin osallistuneet messuille
kokemus + näkemykset
Kiinnostavuutta lisää se, että Tampereen kaupungin lukioilla on niin paljon
erityisosaamista

•
•
•
•

Mikäli ei rakenneta yhteisosastoa,
vaan jokainen lukio haluaa oman
osaston
huono näkyvyys
Yhteisosastosta saatava sellainen,
että jokainen lukio silti erottuu
Varsinainen kokemus messuosallistumisesta osallistujan näkökulmasta
puuttuu
Rajalliset resurssit
Monta lukiota osallistuu
kaikkien
tarpeet huomioitava

Opportunities (Mahdollisuudet)

Threats (Uhat)

•

•

•

•

Mahdollisuus isoon yhteisosastoon
näkyvyyttä lisää
Henkilökohtaiset suhteet messujärjestäjään tarjoaa ehkä mahdollisuuden
hyvään osastopaikkaan ja tiedon saamiseen ensimmäisten joukossa
Henkilökohtaiset suhteet messurakentajiin saattaa tarjota edullisia ratkaisuja
osaston rakentamiseen

•
•

Aikataulu voi käydä tiukaksi lähellä
messuja
Yhteydenpito eri lukioiden välillä on
haasteellista
voi epäonnistua
Jokin oleellinen asia jää huomioimatta
messujen alettua vaikea muuttaa asioita

3.4.2 Riskienhallintasuunnitelma
o

Mikäli ei rakenneta yhteisosastoa, vaan jokainen lukio haluaa oman osaston
huono näkyvyys
- Pyritään selvittämään jokaisen lukion messuosallistumisen tavoitteet ja selvittämään yhteisosaston etuja.
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o

Yhteisosastosta saatava sellainen, että jokainen lukio silti erottuu
- Luotetaan messurakentajaan ja hyväksytetään suunnitelma jokaisella lukiolla. Oma
tietotaito tärkeää.

o

Varsinainen kokemus messuosallistumisesta osallistujan näkökulmasta puuttuu
- Luetaan teoriaa ja tutustutaan huolellisesti messujärjestäjän antamaan Messuosallistujan ABC -kirjaan.

o

Rajalliset resurssit
- Laaditaan tarkka budjettisuunnitelma, jotta budjetissa pysytään. Selvitetään myös
käytettävissä olevat henkilöresurssit ja laaditaan suunnitelma ajankäytöstä.

o

Monta lukiota osallistuu
kaikkien tarpeet huomioitava
- Jokaiselta lukiolta saatava jonkinlainen selvitys näiden messuosallistumisen tavoitteista, jotta niihin pystytään vastaamaan. (mikäli päädytään yhteisosastoon)

o

Aikataulu voi käydä tiukaksi lähellä messuja
- Laaditaan realistinen aikataulusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

o

Yhteydenpito eri lukioiden välillä on haasteellista
voi epäonnistua
- Tiedostetaan jatkuvasti yhteydenpidon tärkeys, yhteydenpidon täytyy olla kaksisuuntaista.

o

Jokin oleellinen asia jää huomioimatta
messujen alettua vaikea muuttaa asioita
- Laaditaan suunnitelman huolellisesti ja pyritään ottamaan kaikki mahdolliset asiat
huomioon.

4 Budjetti
Yleensä kaupunki on maksanut n. 54 m² messuosaston ja perusfasiliteetit. Lisäksi budjettiin
tulee, mikäli yhteisosastoajatus toteutuu, jokaisen lukion oma panostus. Budjetti määritellään
tarkemmin myöhemmin.

5 Ohjaussuunnitelma
5.1 Palaverisuunnitelma
Palaverit sovitaan tarkemmin myöhemmin. Mikäli yhteisosasto ajatus toteutuu, Järvinen ja Kiviniemi käyvät toisinaan lukioiden rehtoreiden ja opinto-ohjaajien kokouksissa kertomassa,
missä projektissa ollaan menossa.

5.2 Yhteydenpito
Yhteydenpito eri lukioihin ja lukiotoimeen tapahtuu pääosin sähköpostitse ja puhelimitse.
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5.3 Valvonta ja raportointi
Raportointi tapahtuu opinnäytetyön muodossa. Haluttaessa voimme laatia myös asiakasraportin. Pienimuotoisempia väliraportteja työn etenemisestä lähetetään sähköpostitse opinnäytetyön ohjaajalle Kirsi Tannerille ja asiakkaille. Työn toteuttamista valvoo ohjausryhmä.
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Liite 2: Tarjous osastopaikasta D 702
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Liite 3: Tampereen Messut Oy:n järjestämien messujen ja näyttelyiden
yleiset osanottoehdot
1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET
Näytteilleasettajina voivat olla:
a) messuesitteessä mainittujen tuotteiden valmistajat, tuottajat tai heidän valtuuttamansa edustajat,
b) edellä mainittujen toiminimien yhteisosastot ja
alan tiedotusosastot
Ainoastaan ne tuotteet, jotka on mainittu ilmoittauduttaessa ja jotka järjestäjä on hyväksynyt,
saadaan asettaa näytteille ja ainoastaan ne b)
kohdassa tarkoitettujen toiminimien yhteisosastot
ja alan tiedotusosastot, jotka järjestäjä on hyväksynyt, voidaan perustaa. Järjestäjällä on oikeus
poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset, jotka
voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näyttelyasettajille ja yleisölle. Näyttelyosastossa saadaan
mainita muun kuin näytteilleasettajan, hänen
päämiestensä tai edustajiensa toiminimi vain järjestäjien suostumuksella, jolloin tällaisesta mainonnasta tehdään sopimus ja peritään voimassa
oleva sivunäytteilleasettajamaksu. Näytteilleasettaja saa jakaa osastollaan vain omia esitteitään.
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston
kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän tiedottamatta.
Näytteilleasetettuja tuotteita ei saa messujen aikana viedä pois osastolta eikä osastoja saa tyhjentää eikä purkaa ennen virallisen purkuajan
alkamista, 500 euron sanktion uhalla. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että näytteilleasetettu tuote
ei vaaranna yleisön tai henkilöstön terveyttä.
Näytteilleasettaja vastaa myös siitä, että näytteilleasetettavien tuotteiden mahdollisesti edellyttämät viranomaisluvat ovat asianmukaisesti hankitut
ja voimassa. Näytteilleasettaja vastaa myös siitä,
että tuotteiden näytteilleasettamisella ei rikota
lakia eikä kolmannen oikeuksia.
2. NÄYTTELYTILAN VARAUS
Näyttelytilan varaus tehdään järjestäjän lähettämällä tilauslomakkeella tai sähköpostitse.
3. NÄYTTELYOSASTOJEN
SOPIMUS

SIJOITUS

JA

-

Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin
ottaen huomioon toimialaryhmityksen ja hallin

tarkoituksenmukaisen käytön. Järjestäjä lähettää
näytteilleasettajalle näyttelysopimuksen, piirustuksen osastosta, jossa ovat osaston mitat ja sijainti
hallissa. Sopimus on palautettava näytteilleasettajan allekirjoittamana 14 vrk:n kuluessa järjestäjän
allekirjoituspäivästä lukien. Näytteilleasettaja ei
ole oikeutettu ilman järjestäjän kirjallista lupaa
vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa näyttelykarttojen muutoksiin
messujen valmisteluaikana.
4. MAKSUEHDOT
Ilmoittautumismaksu ja näyttelypaikkavuokra on
suoritettava järjestäjän ilmoittautumislomakkeessa
ja sopimuslomakkeessa asettamien maksuehtojen
mukaan. Viivästyskorko ilmoitetaan laskussa. Alin
osanottomaksu laskutetaan yhtenä eränä. Järjestäjällä on oikeus periä näytteilleasettajilta tarvittaessa erilaisia kuluja kuten pysäköintimaksuja,
esittelijäkorttien painatuskuluja, seminaari- ym.
tilojen vuokraa ja muita vastaavanlaatuisia kuhunkin näytteilleasettajaan erikseen kohdistuvia maksuja.
5. PERUUTUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle:
a) ellei sopimuslomaketta palauteta näytteilleasettajan allekirjoittamana kolmannessa kohdassa
mainitussa määräajassa
b) ellei näyttelypaikan vuokria suoriteta järjestäjän
asettamien maksuehtojen mukaisesti
c) ellei näytteilleasettaja ota näyttelyosastoa käyttöönsä viimeistään avajaispäivää edeltävänä päivänä klo 12 mennessä, mikäli muuta ei ole sovittu.
Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa
näytteilleasettajan syystä, tämä suorittaa jo erääntyneet maksut, jotka samoin kuin aikaisemmin
suoritetut maksut jäävät järjestäjälle.
6. NÄYTTEILLEASETTAMINEN
Näytteilleasettajan edellytetään rakentavan järjes-
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täjän osoittamalle paikalle asianmukaisen osaston, josta aiheutuvat kulut näytteilleasettaja maksaa. Näytteilleasettaja ei saa esitellä osastoaan
tai tuotteitaan eikä jakaa esittelyaineistoaan messujen käytävätiloissa osaston ulkopuolella. Lisäksi
esittely ei saa aiheuttaa epätavallista ruuhkautumista käytävillä eikä häiriötä naapuriosastoille tai
yleisölle. Järjestäjällä on oikeus myös messujen
aikana puuttua häiriöksi tai turvallisuusriskeiksi
osoittautuneisiin epäkohtiin. Arpajaiset on kielletty
ilman erillistä sopimusta.
Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä (esim. vuokraus,
maalaus tms.). Kaikenlainen kiinnittäminen hallien
katto-, lattia-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 1000 kg/m², sen sijoittamisesta on neuvoteltava järjestäjän kanssa.
Mikäli osasto varustetaan lattialla, jonka korkeus
hallin lattiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut
on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai
muu suoja.
Kaikkiin rakentamiskorkeuden (250 cm) ylittäviin
seinä- ja somistusratkaisuihin on saatava järjestäjän lupa, ja niistä peritään erillinen korvaus. Väliseinien korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai
näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa,
on ehdottomasti pidettävä vähintään yhden metrin
(1 m) etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen
ja somistukseen, mikäli niiden suunnitelmia ei ole
etukäteen hyväksytty.
Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisen
ennakkolupa. Suunnitelmat tällaisista osastoista
on esitettävä järjestäjälle kolmena kappaleena 30
päivää ennen messujen alkamista.
Viranomaisten vaatimuksesta on toisen kerroksen
kantavuus oltava 400 kg/m² ja poistumistienleveys
vähintään 120 cm. Toisen kerroksen pinta- alasta
peritään neliömetriltä 50 % lattiatilan neliövuokrasta.
7. SÄHKÖVIRTA JA TYÖT
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 380/220 V, 50 Hz.
Näytteilleasettaja tilaa omalla kustannukseltaan
järjestäjältä erillistä lomaketta käyttäen osastossaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt, jotka suorittaa järjestäjän
valitsema sähköasennusliike laskuttaen suoraan

näytteilleasettajaa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.
8. VESI, VIEMÄRI JA PAINEILMA
Tarvittavat liittymät ja asennustyöt tilaa näytteilleasettaja kustannuksellaan erillisellä lomakkeella
ja lvi- liitännät suorittaa järjestäjän valitsema
asennusliike, joka laskuttaa töistä suoraan näytteilleasettajaa.
9. PUHTAANAPITO
Järjestäjä huolehtii sisä- ja ulkoalueiden yleisten
tilojen puhtaanpidosta. Näytteilleasettaja tilaa
tarvitsemansa siivouksen omalla kustannuksellaan järjestäjän valitsemalta siivousliikkeeltä erillisellä lomakkeella. Näytteilleasettaja, jonka tuoteesittely tai myynti normaalisti poikkeavasti jätteitä,
on velvollinen huolehtimaan alueensa ja sen ympäristön puhtaanpidosta 10 m säteellä sekä hankkimaan omalla kustannuksellaan tarvittavat jäteastiat. Näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan osastonsa siivouksesta messuosastonsa
purkamisen jälkeen.
10. PUHELIN
Näytteilleasettaja tilaa puhelin- ja dataliittymät
omalla kustannuksellaan erillisellä lomakkeella.
11. PALO- JA MUU TURVALLISUUS
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä
näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja, jotka on
selvitetty erikseen. Paloturvallisuutta mahdollisesti
vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tupakointi on sallittu
vain järjestäjän siihen osoittamissa paikoissa.
Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on
noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten
vaatimuksia.
12. VARTIOINTI
Järjestäjä huolehtii vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella. Jokaisen näytteilleasettajan on itse huolehdittava näyttelyesineittensä ja
rakennelmiensa vakuuttamisesta. Järjestäjä ei
vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta
vioittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään
näyttelyosastolla tapahtuvista tapaturmista. Näyttelyesineiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueella vastaa aina näytteilleasettaja.
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13. VAKUUTUKSET
Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, joista
yleisten vakuutusehtojen mukaan korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
josta vakuutuksenottaja voimassaolevan oikeuden
mukaan on korvausvastuussa. Näytteilleasettajan
on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan
vastuu- sekä muistakin vakuutuksista.
14. HAVAINTOESITYKSET
Näytteilleasettaja vastaa elokuvien ja videoohjelmien ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämänsä
musiikin osalta. Äänenvoimakkuus osaston kohdalla käytävällä saa olla enintään 75 dB. Musiikkija havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänenvoimakkuutta valvotaan ja osastolla
häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Paljon
yleisöä keräävillä havaintoesityksille ja niiden
yleisölle on varattava seinällä käytävästä eristetty
tila.
15. HENKILÖKORTIT
Näytteilleasettajat saavat tilaamansa määrän pystytys- ja purkamisaikaisia henkilökortteja, kun
paikanvuokra on kokonaan suoritettu. Osaston
henkilökuntaa varten tarkoitettujen esittelijäkorttien luku määräytyy osaston pinta-alan mukaan.
16. REKLAMAATIO
Järjestäjälle on varattava oikeus messun tai näyttelyn aikana korjata mahdolliset näytteilleasettajaa
koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia
järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään ennen messun tai
näyttelyn päättymistä.
17. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen
peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei näitä messuja järjestäjän ilmoittamilla
perusteilla voida toimeenpanna edellä mainittuna
aikana. Järjestäjä palauttaa järjestäjästä johtuvasta syystä peruutettujen messujen näytteilleasettajien suorittamat näyttelypaikkavuokrat. Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen tai maksamalla näyttelypaikkavuokran 1.erän näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja ohjeita. Näistä
poikkeaminen voi aiheuttaa näyttelyosaston sul-

kemisen. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille ja messualueelle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.
Painotuotteiden jako on sallittu vain näytteilleasettajan vuokraamassa näyttelytilassa. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia
tulkintatapauksia käsiteltäessä. Järjestäjän ja
näytteilleasettajien väliset riitatilaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Mikäli näytteilleasettaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset
velvoitteet tai muusta syystä on korvausvelvollinen, on järjestäjällä pantti- ja pidätysoikeus näyttelyalueella sijaitsevaan omaisuuteen, Järjestäjä
varaa oikeuden vaatimusten esittämiseen myös
vaihtoehtoisesti muussa valitsemassaan oikeudessa, joka lain mukaan on oikeutettu käsittelemään sopimukseen tai sopimuspuoliin liittyvää
asiaa.
Voimassa 1/2007 lähtien
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Liite 4: Hallikartta

