TAPAHTUMIEN KLUBI 5: Johda, jaksa, motivoi – näkökulmia ja ideoita
johtamiseen tapahtumaorganisaatiossa
ti 21.3. klo 9.30–15, Merikoski-sali, Hotelli Lasaretti, (Kasarmintie 13, Oulu)
Viides Tapahtumien Klubi tarjoaa katsantokantoja johtamiseen kolmen tapahtuma-alaa eri näkövinkkelistä
tarkastelevan puhujan siivittämänä. Iltapäivän ohjelmaan jätettiin klubilaisten toiveesta aikaa myös
keskustelulle ja vapaalle verkostoitumiselle.
Verkostojohtaminen festivaalituotannossa
Tutkija, lehtori Mervi Luonila väitteli viime marraskuussa tohtoriksi Taideyliopistosta aiheenaan
Festivaalituotannon merkitysten verkosto ja johtaminen – Tapaustutkimuksia suomalaisista
taidefestivaaleista. Luonila on selvittänyt tutkimuksessaan sitä, millä tavoin projektimaisesti tuotetun
taidefestivaalin ominaispiirteet, resursointi sekä tuotantoverkosto vaikuttavat festivaalin organisoitumiseen
ja erityisesti sen johtamiseen. Luonilan mukaan festivaalituotannossa taiteen tuottamiseen ei voida
keskittyä ainoastaan yksittäisenä projektina, vaan tuotantoa on tarkasteltava taidekentän, yhteiskunnan ja
festivaalia ympäröivän yhteisön osana, sillä yleisö ja eri yhteistyötahot ovat keskeinen osa toistuvaa
festivaalituotantoa ja sen tavoitteena olevaa festivaalielämystä.
Jos en osaa johtaa itseäni, miten johdan muita?
Lehtori Raija Grahn opettaa Metropoliassa johtamista niin kulttuurituotannon AMK- kuin YAMKopiskelijoillekin. Grahn lähestyy johtamista itsensä johtamisen näkövinkkelistä, aiheinaan mm. metataitojen
ja vuorovaikutuksen merkitys, fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ajankäytön hallinta ja kuuntelemisen
merkitys.
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen
Tapahtumien ympärivuotista henkilöstöresurssia kuvastaa taustaorganisaatiosta riippumatta sama sana:
pienuus. Tapahtumien lähestyessä ja varsinkin niiden aikaan henkilöstö usein vähintään tuplaantuu, ja jopa
kymmenkertaistuu. Vapaaehtoisten osuus ja merkitys tapahtumien onnistumisessa on kiistaton. Muun
muassa vapaaehtoistoiminnan organisoinnista ja vapaaehtoisten motivoinnista meille saapuu kertomaan
Ilosaarirockin kehityspäällikkö Katri Kilpiä. Joensuussa vapaaehtoistoimintaan on panostettu erityisen
pitkäjänteisesti ja huolella, ja Ilosaarirockin kuuluisaa henkeä onkin joka kesä luomassa yli 2000
vapaaehtoista työntekijää.
Paneeli! Lopuksi Mervi Luonila on lupautunut virittelemään keskustelua päivän aiheesta. Alueen
tapahtumajärjestäjistä paneeliin ovat lupautuneet mm. Maija Perola Oulun Musiikkijuhlilta, Niina
Ristolainen Qstockista ja Sirpa Eskola Koiteli elää! -festivaalilta.

OHJELMA
9.30

Aamukahvit ja ilmoittautuminen

10.00

Mervi Luonila: Verkostojohtaminen festivaalituotannossa

11.00

Raija Grahn: Jos en osaa johtaa itseäni, miten johdan muita?

12.00

Lounas

12.45

Katri Kilpiä: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

13.45

Paneelikeskustelu festivaalijohtamisesta & vapaata verkostoitumista

15.00

Klubi päättyy

Ilmoittautua ehtii vielä 15.3.:
https://link.webropolsurveys.com/EP/E3FB8FB5D99457CE

