
Tapahtumasuunnitelma LIITE 1

GUEST CITY HELSINKI
BEIJING DESIGN WEEK 2020

1. Projektin lyhyt esittely, taustaa ja tavoitteet

Beijing Design Week (BJDW) on Aasian isoin designviikko, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran 2009. Sen ohjelmistoon on alusta asti valittu ”Guest City” –
teemakaupunki, joka on näyttelyin ja muine tapahtumineen esitellyt oman kaupungin ja
maan muotoiluajattelua ja -osaamista. BJDW ja Helsinki Design Week (HDW) kuuluvat
perustajajäseninä maailmanlaajuiseen World Design Weeks-verkostoon. Verkoston
sisällä BJDW:n edustaja pyysi HDW:iä lähestymään Helsingin kaupunkia (Kaupunki) ja
ehdottamaan vuoden 2020 teemakaupunki-statusta.

Tapahtuman tavoitteena on esitellä Helsinki, maailman toimivin kaupunki, tiiviissä
vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Yhteinen
nimittäjä on muotoilu sen laajassa merkityksessä. Helsinki näyttäytyy aktiivisena ja
ajankohtaisena toimijana kolmen valitun teeman valossa.

Tapahtumat tavoittelevat yleisöksi kaupunkikehittämisen ammattilaisia ja viranomaisia
Kiinassa, mediaa ja suurta yleisöä Kaupungin oman tunnettuuden ja muotoilumaineen
vahvistamiseksi. Tapahtumien avulla pyritään edistämään suomalaisten ja kiinalaisten
yritysten ja muiden yhteisöjen (esim. yliopistot) välistä yhteistyötä. Osa tapahtumista
pyrkii sisältöjensä avulla kasvattamaan ns. designturismia Helsinkiin.

2. Roolitus

Helsingin kaupunki/kaupunginkanslia:
Liisa Kivelä, sopimusvastuu (Vios)
Sanna Forsström, hankkeen vetovastuu (Vios)
NN, projektipäällikkö (Vios)
Karoliina Helkkula, konsepti ja sidosryhmäyhteistyö (Elo)
Johanna Snellman, tiedotus ja viestintä (Vios)
Lisäksi erikseen määritellyt toimialojen ja muiden toimijoiden edustajat

Luovi Productions:
Kari Korkman, konsepti, kuratointi ja sidosryhmäyhteistyön hallinta
Anni Korkman, avustava kuratointityö
Saara Salonoja, projektin hallinto, aikataulutus ja sidosryhmienviestinnän koordinointi

Pekingin yhteyshenkilö
Vittorio Sun Qun, Beijing Design Week

Hanke perustaa onnistumisensa Helsinki Design Weekin viidentoista vuoden aikana
rakentamaan toiminta-alustaan, joka määrittää kahdeksan keskeistä sidosryhmää.



Näistä eri ryhmistä valitaan kumppanit ja sisällöt BJDW:lle. Kaupungin ja Luovi
Productionsin (Yhteistyökumppani) kesken on sovittu yleisellä tasolla seuraava
vastuunjako:

Kaupunki neuvottelee hankkeeseen osallistumisesta yliopistojen ja koulujen,
valtionhallinnon alaisten yksiköiden (esim. OKM, TEM, Business Finland) sekä kaikkien
sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat lähellä Kaupungin eri osastojen toimintaa,
kuten matkailualan yritykset.

Yhteistyökumppani neuvottelee hankkeeseen osallistumisesta kulttuuri-instituuttien,
luovien toimialojen edustajien, kaupan ja muotoiluintensiivisen teollisuuden edustajien
kanssa.

Sidosryhmäkontaktoinneista voidaan päättää myös tapauskohtaisesti, mikäli se on
tarkoituksenmukaista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sopijapuolten kesken on lisäksi sovittu, että yhteistyökumppani on oikeutettu 20 %
provisioon yhteistyökumppanin tekemästä hankkeen yhteistyökumppanuuksien
myynnistä ja kumppaneiden kanssa tehtävästä sisältötyön kumppanikohtaisesta
hallinnasta.
Yhteistyökumppani hoitaa sovitusti yhteistyökumppanuuksien laskuttamisen,
rahaliikenteen sekä tilittää kaupungille loppuosuuden (80%) erikseen sovitulle tilille.
Maksupäivät 30.4. ja 31.8.2020.

3. Yhteistyökumppanin kustannusarvio työtehtävistä

Aikataulu ajalle lokakuu 2019 – tammikuu 2020
Alustavan konseptiluonnoksen kirkastaminen toimintasuunnitelmaksi
- Teemojen (Education Innovation, Wellbeing, Urban Environment) tarkentaminen

yhdessä Helsingin kaupungin kanssa (KASKO, KUVA, KYMP)
- Monistettavan modulaarisen tapahtumakonseptin kehittäminen (tutkimus, ideointi ja

suunnittelu)
- Kansainvälistymisavustusten laadinta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa

OKM, TEM, UM tukevat luovien alojen kansainvälistymistä. Luovi laatii
avustushakemuksia, jotka suunnataan 100% hankkeen kulujen kattamiseen.

€50.000  Maksu: vuonna 2019 joulukuussa laskua vastaan

Sisältötyön johtaminen, sidosryhmätyö aikavälillä tammikuu-lokakuu 2020
- Guest City Helsinki -hankkeen sisältöjen täsmentäminen hyödyntäen kohdemaassa

toimivaa kuraattoritiimiä ja asiantuntijoita
- Sidosryhmien kontaktointi, aktivointi ja käynnistyvien ja toteutettavien

ohjelmaosuuksien sisältöjen valvonta
- Näyttely- ja tapahtumapaikkojen valinta yhteistyössä Helsingin kanssa
- Guest City-hankkeen yritys- ja yhteisökumppaneiden yhteyshenkilönä toimiminen

Helsingin kaupungin nimeämän yhteyshenkilön kanssa
- Työmäärää seurataan Kaupungin ja Yhteistyökumppanin erikseen sopimalla

toteutuneiden töiden seurantamallilla.



-
-

€70.000 Maksu sopimuksen mukaan vuonna 2020: maaliskuu 30 000 eur, toukokuu
30 000 eur ja syyskuu 10 000 eur.

Matkustus

Kaupunki maksaa Yhteistyökumppanille projektin aikana kuudelle (6)
hengelle työmatkan Pekingiin, niin, että matkakustannukset pysyvät kohtuullisina.
Näistä matkoista Yhteistyökumppanin on tehtävä Kaupungille ennakkoon
matkasuunnitelma. Kaupungin hyväksymisen jälkeen Yhteistyökumppani on
oikeutettu varaamaan matkat. Mahdollisten lisähenkilöiden matkakuluista sovitaan
aina erikseen. Muut matkaan liittyvistä kustannuksista (päiväraha, maakuljetukset,
viisumi) Yhteistyökumppani vastaa itse.

4. Projektin alustava aikataulu:

Lokakuu – marraskuu 2019

1. Konsepti
o Taustatutkimus sis. sidosryhmien haastattelut
o Konseptin hyväksyttäminen Helsingin kaupungilla (joulukuu 2019)

2. Toimintasuunnitelma
Ensimmäinen alustava versio 7.11 kokoontuvalle
suurtapahtumakoordinaatioryhmälle
- Tutkimusten ja haastattelujen pohjalta saatujen tulosten pohjalta lopullinen
toimintasuunnitelma: mukaan lupautuneet/sitoutuneet osapuolet, näyttelyjen ja
tapahtumien suunniteltu määrä, tapahtumapaikkojen tarve ja alustava sijoittelu
- Esityksen valmistaminen Helsingin kaupungille (tapaaminen 8.1.2020)

Joulukuu 2019

4.12. Ensimmäinen sidosryhmätapaaminen Kaupungintalolla. Konseptin julkistus ja
hankkeen esittely.

5.12. Tiedote 1/2019 julki.
11.12. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.
19.12. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.

Tammikuu 2020

Sidosryhmätapaamisia (Kari Korkman, Anni Korkman) yhdessä Kaupungin edustajan
kanssa ja erikseen
Näyttely- ja tapahtumasuunnitelman kehittämistä ja täsmentämistä
(Kari Korkman, Anni Korkman)

8.1. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla:
Toimintasuunnitelman esittely Kaupungintalolla



13.1. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.

Helmikuu 2020

- Sidosryhmäkierroksen päättyminen
- Alustava suunnitelma näyttely- ja tapahtumasisällöistä
- Matka viikolla 7: PEKING, tutustuminen näyttely- ja tapahtumatiloihin, tapaamisia

paikallisten toimijoiden ja kuraattoreiden kanssa (2 henkilöä)
- Visuaalisen ilmeen luonnosten esittely

Maaliskuu 2020

- Maaliskuun alussa visuaalisen ilmeen valmistuminen
- Tapahtumien koordinaatioryhmän käsittely (5.3.); esitellään konsepti,

sidosryhmätyön tulokset, visuaalisen ilmeen luonnokset, budjettiehdotus, ja muut
projektivaiheen lokakuu-helmikuu tuotokset.

- Viestintäsuunnitelman tarkentaminen toimenpiteiksi
- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa

Huhtikuu 2020

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Näyttelyarkkitehtuurin esittely Kaupungille Tapahtumapaikkojen koordinointi ja

jakaminen eri toimijoille
- 30.4.2020 kumppanuusmyynnin tilittäminen kaupungille.

Toukokuu 2020

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Viestintätoimenpiteitä yhteistyössä Kaupungin kanssa
- Matka viikolla 21 tai 22: PEKING Kaupungin ja Yhteistyökumppanin matka

Pekingiin tutustumaan näyttelypaikkoihin yhdessä valittujen alihankkijoiden ja
kuraattoreiden (kaksi henkilöä) kanssa

Kesäkuu 2020

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Lehdistötilaisuus, Guest City-hankkeen sisältöjen julkistus medioille
- Pekingiin lähetettävien rahtien avustaminen sidosryhmien ja kaupungin kanssa

Heinäkuu 2020

- Kesäloma Suomessa
- Näyttelyarkkitehtuurin viimeistely

Elokuu 2020

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen varmistaminen ja työstäminen sidosryhmien
kanssa



Syyskuu 2020

- Suurtapahtumien koordinaatioryhmän kokous
- Valmistelut ja tuotannon käynnistäminen Pekingissä

Lokakuu 2020

- Tapahtuma ja sen toteutus
- Yhteydenpito näytteilleasettajiin, Pekingin tapahtumajärjestäjiin ja medioihin

Marraskuu 2020

- Kaupungin ja Yhteistyökumppanin yhteinen Tapahtumaevaluaatio
- Loppuraportit ja jälkityö

Lisäksi:

Projektiryhmän säännölliset tapaamiset (keskimäärin kerran kahdessa viikossa)

5. Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäpalvelut

Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäpalvelut sovitaan erikseen erillisellä liitteellä.


