
Tervetuloa viettämään vuoden parasta päivää Särkänniemeen!  
Jotta päivänne olisi mahdollisimman sujuva ja tapahtuman järjestelyt

hoituisivat helposti, olemme koonneet muutamia neuvoja  
ja ideoita päivän toteuttamisen avuksi. 

Tervetuloa 
Särkänniemeen!

sarkanniemi.fi



2

Kutsujen lähettämiseen ja ilmoittautumisten 
vastaanottamiseen saattaa teiltä löytyä jo 
oma järjestelmä. Särkänniemen myynnin väki 
voi hoitaa kutsut, ilmoittautumisen vastaanot-
tamisen ja tarvittaessa myös palautekyselyn 
tapahtumastanne Lyyti-järjestelmän kautta. 
Pyydä tarjous yhteyshenkilöltäsi!

Tervetuloa  
Särkänniemeen!

Särkänniemi on enemmän kuin huvipuisto, ja tapahtuma Särkänniemessä on enemmän kuin kesän 
paras päivä! Tähän manuaaliin on koottu vinkkejä ja ideoita parhaan päivänne toteuttamiseen. 

Esimerkki 
kutsun 

     sisällöstä ►

Särkänniemen huvipuiston huvilaitteet ovat vapaasti 
käytettävissä koko tapahtuman ajan. Kutsu koskee sinua ja perhettäsi (max. 5 hlöä). 

Pääsylippuna Särkänniemeen toimii yrityksemme tarra. Ilmoittaudu mukaan 28.7.2022 mennessä 
sähköpostiosoitteella info@yritys.fi.

Tervetuloa viettämään Sinun Yrityksesi Oy:n   kesäpäivää Särkänniemeen!

Tapahtumamme päätteeksi voit kutsuvieraana halutessasi ostaa omalla tunnisteellasi loppupäiväksi  Särkänniemi-rannekkeen superedulliseen hintaan 20 €/hlö 
(norm. 47 €).

Särkänniemi-rannekkeellapääsee kaikkiin huvilaitteisiin ja Särkänniemen kohteisiin koko loppupäivän ajan!

Huomioithan, että Särkännie-messä pysäköinti on maksullistaja paikkoja on rajoitetusti. Lue lisää särkänniemeensaapumisesta ja pysäköinnistä täältä!

Tervetuloa

huvittelemaan 

Särkänniemeen!

Särkänniemen huvipuistohuvilaitteineen on varattu  vain meidän käyttöömmeLauantaina 7.8.2022klo 10–13.

Ennakkovalmistelut
 
Kutsut
Kutsu voi olla tapahtumaanne ja toimin- 
taanne sopiva – melkein minkälainen vain. 

Kuvamateriaalia Särkänniemestä tilaisuutenne 
markkinointiin, kutsuihin ja tunnisteeseen 
voitte pyytää yhteyshenkilöiltä tai Särkänniemen 
markkinoinnista markkinointi@sarkanniemi.fi
Käytön yhteydessä tulisi mainita kuvien läh-
teenä Särkänniemi. 

Jotta asiat ja termit ovat varmasti oikein, lähetä 
kutsu ja kaikki muu kutsuvieraille lähetettävä 
informaatio meille katsottavaksi ennen lähet-
tämistä. Vuosien kokemuksella osaamme aut-
taa sinua! 
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Ilmoittautuneiden määrästä tulee ilmoittaa arvio Sär-
känniemeen viisi viikkoa ennen tilaisuutta ja todel-
linen ilmoittautuneiden määrä sitten, kun ilmoittau-
tumisaika on päättynyt. Ilmoittautuneille on hyvä 
lähettää vahvistus ilmoittautumisesta ja lisäinfoa 
päivän ohjelmasta, sisällöstä ja saapumisesta.

Vinkkejä kutsuihin ja ilmoittautumiseen:
• Lähetä kutsut ajoissa
• Kutsu riittävästi väkeä, jotta asettamanne kävijäta-

voite täyttyy
• Anna kutsuvieraille riittävästi aikaa ilmoittautua
• Ota ilmoittautumisia hiukan yli sovitun henkilö- 

määrän – peruutuksia tulee aina
• Pyydä ilmoittautumiset ajoissa, jotta tapahtuman 

järjestelyissä pystytään ottamaan väkimäärä 
huomioon. Särkänniemen tilaisuudet ovat yleensä 
suosittuja, joten varaudu alun ruuhkaan ilmoittau-
tumisten osalta. 

Sisäänpääsy- 
tunniste
Kaikilla tilaisuuteen saapuvilla vierailla tulee olla sisään-
pääsyyn oikeuttava tunniste, esim. ranneke, rinta-
nappi tms.

Tunniste voi olla esim:
• ilmoittautumisvahvistus
• yksilöity lipuke
• kutsukortti
• tarra tai vaikka rintamerkki 

Mikäli yhdellä tunnisteella voi saapua useampi hen-
kilö, tunnisteeseen tulee merkitä selkeästi, montako 
henkilöä tunnisteella pääsee sisään. Samalla tunnis-
teella perhe/seurue voi ostaa superedulliset rannek-
keet loppupäiväksi. 

Esimerkkejä tunnisteista:

Ennakko-ohjeet 
 
Tilaisuuteen saapuville kutsuvieraille on hyvä laittaa 
tunnisteen saatteeksi ohjeita päivänne kulun, alueelle 
saapumisen, pysäköinnin ym. suhteen. Saateinfo on 
hyvä työstää yhteistyössä yhteyshenkilönne kanssa. Näin 
varmistamme, että vieraidenne päivä alkaa mahdolli-
simman sujuvasti. Voitte myös hyödyntää Särkännie-
men kotisivuilta löytyvää materiaalia laittamalla saat-
teeseen linkkejä Särkänniemen sivuille. Näin tieto on 
varmasti ajan tasalla. 

Pysäköinti
Tässä valmis malliteksti 
pysäköinnistä:

Särkänniemessä on parkkipaikkoja rajoitetusti. Pysä-
köinti on maksullinen. Lähiparkin parkkimaksu lunaste-
taan Särkänniemen lipunmyynneistä, ja parkkilippu tar-
kistetaan pois lähtiessä.
Pysäköidä voi myös Finnparkin pysäköintitaloissa.  

Tarkista pysäköintihinnat ja ajo-ohjeet ennakkoon 
osoitteesta sarkanniemi.fi ja seuraa saapuessa etä-
opasteita!

 
 

Vieraiden 
ilmoittautumiset
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Lipputangot
3 lipputankoa Rekkaralli-laitetta vastapäätä, 
lipputangot 13 m korkeita. 

Pääportti
Pääportille tai sisääntuloportille voi tuoda esimerkiksi 
ilmapallokaaren, ilmapallonippuja tai Beach Flageja. 
Portissa on myös ristikkorakenne, johon voi kiinnittää 
pienet somisteet.

Banderollit
Banderolleille löytyy tilaa eri puolilta puistoa. Koska 
käytännössä paikka riippuu toivomanne banderollin 
koosta, tuotannon yhteyshenkilö auttaa teitä ban-
derollien paikkojen miettimisessä. 

Ilmapallot
Kaasupallot toimivat paremmin kuin ”tikkupallot”, 
ja usein pallo otetaan mukaan vasta poistuttaessa. 
Määrään vaikuttaa vieraiden ikäjakauma ja jopa sää, 
mutta 200 palloa tuhatta vierasta kohden on osoit-
tautunut sopivaksi määräksi.
Ilmapalloja toimittaa esimerkiksi tamperelainen Bal-
loon House Oy.

Tavarantoimitukset
Voitte tilata somisteenne ennakkoon suoraan Särkän-
niemeen. Muistattehan sopia tuotannon yhteyshenkilön 
kanssa toimituksesta etukäteen sekä toimituspäivän, 
jotta hän on paikalla vastaanottamassa toimituksen.  
Huomioi myös, että varastointitilaa on rajoitetusti.

Toimitusosoite: 
Tampereen Särkänniemi Oy, 
tuotannon yhteyshenkilönne nimi ja puhelinnumero, 
Särkänniemi, 33230 Tampere. 
 

Somisteiden rakentaminen ja purku
Halutessasi voit tilata somisteiden kiinnityksen ja/tai 
purkamisen meiltä. Tällöin somisteet tulee toimittaa 
Särkänniemeen viimeistään 7 päivää ennen tilaisuutta. 
Somistustyöstä veloitamme 60 € / h (alv 0 %).

Voitte myös somistaa puiston itse. Huomioittehan, 
että tällöin teidän tulee hoitaa myös somisteiden pur-
ku tilaisuuden päättyessä. Autoliikenne puiston ollessa 
avoinna asiakkaille on kielletty.

Somistaminen
Särkänniemen alue sijaitsee upeissa maisemissa Näsijärven rannassa. Mikäli haluatte somistaa aluetta, kannattaa 
laajalla alueella keskittyä esimerkiksi pääportin sisääntuloon ja/tai mahdolliseen omaan pisteeseenne. Käytet-
tävissänne ovat esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot: 

Näy ja kuulu  
Särkänniemessä!
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Esittely- ja infopisteet 
 
Yksityispuiston aikana puistossa voi olla esittely-/in-
fopisteitänne. Tuotannon yhteyshenkilön kanssa voit-
te katsoa pisteille toiveidenne mukaiset paikat. Myyn-
titoiminta on mahdollista tietyin rajoituksin, ja siitä 
tulee sopia ennakkoon. Olemme huomanneet, että 
asiakkaita aktivoivat toiminnot, kuten arvonnat, on-
nenpyörä ym. saavat hyvin väkeä pisteille, ja palkintoja 
niihin voitte tilata myös omalta yhteyshenkilöltänne. 
Mikäli haluatte jakaa tuotenäytteitä tai pieniä lahjoja 
vieraillenne, kannattaa vinkkejä tähän kysyä omalta 
yhteyshenkilöltänne. 

Tapahtumanne ajaksi teidän on mahdollisuus tuoda 
alueelle myös yhteistyökumppanin esittelypisteitä.
 
Särkänniemessä vierailee päivittäin tuhansia ihmi-
siä. Voitte halutessanne pitää esittelypistettänne 
esillä vielä oman tapahtumanne jälkeen. Alla ole-
villa hinnoilla esittelypiste voi olla paikoillaan päi-
vän loppuun saakka. Varaus tästä tulee tehdä en-
nakkoon myynnin yhteyshenkilölle. 

• Yhteistyökumppanin esittelypiste yksityistilaisuu-
den ajan:  240 € + alv

• Loppupäivän näkyvyys alueella järjestäjälle  240 € 
+ alv, yhteistyökumppanille 480 € + alv

Ohjelmalavan käyttö
Tapahtumanne aikana voitte myös käyttää Särkännie-
men huvipuistossa sijaitsevaa ohjelmalavaa puheiden 
pitämiseen, kisailujen ja muun lavalle sopivan ohjel-
man järjestämiseen tai vaikka musiikkiesitykseen. Ohjel-
malavalta löytyy puheäänentoisto. Ohjelma kannattaa 
harkita tarkoin, sillä huvilaitteet ovat osoittautuneet 
yllättävän kiinnostaviksi!

Tarvitsetteko telttaa, 
pöytiä tai tuoleja?

Voitte varata sellaisen myös meiltä. Varattavissa on:
• 3 kpl 3 x 3 m pop-up-telttoja
 100 €/teltta + alv, teltta valmiiksi 
 pystytettynä. Sis. pöydän sekä 2 tuolia

• Lisäkalusteet 6 kpl 60 x 120 cm pöytiä (ilman 
liinoja) sekä 12 kpl tuoleja

 Pöytä ja 2 tuolia 20 € + alv

Osalle telttapaikoista on mahdollisuus tuoda myös 
sähkö. Perussähköpisteen käyttö on maksutonta.  
Telttojen, sähkön ja kalusteiden tilaukset tulee tehdä 
tuotannon yhteyshenkilölle viimeistään 2 viikkoa 
ennen tilaisuutta. 

Langaton 
verkkoyhteys
Särkänniemen alueella on kaikille avoin, maksuton 
langaton verkko (SarkkaOpen). Verkkoon kirjautumi-
nen ei vaadi erillisiä tunnuksia. 

Kuulutukset
Koko alueen kattavaa kuulutuslaitteistoa on mahdol-
lista hyödyntää tapahtuman aikana. Kuulutusjärjestel-
mämme kautta onnistuu niin vieraiden toivottaminen 
tervetulleiksi kuin muukin toivomanne tiedotus ta-
pahtuman aikana. Kuulutusten suunnittelussa auttaa 
oma yhteyshenkilönne, jolle mahdolliset tekstit tulisi 
toimittaa viimeistään 7 päivää ennen tilaisuutta.

Toimitsijat  
päivän aikana
Tilaisuudessa työskentelevät tilaisuuden järjes-
tävän yrityksen edustajat saavat päiväksi toimit-
sijakortit, joilla pääsee kulkemaan Särkänniemen 
alueella päivän aikana. Toimitsijakortilla saa puiston 
myyntipisteistä 40 % toimitsija-alennuksen ruoas-
ta ja alkoholittomista juomista sekä pääsee vierai-
lemaan avoinna olevissa kohteissa ja huvilaitteissa. 
Voit myös tilata etukäteen lipukkeita, joilla ruokai-
lu onnistuu kätevästi Särkänniemen myyntipisteis-
tä. Lipukkeita voit tilata myynnin yhteyshenkilöltäsi. 

Mikäli olette varanneet paikan yhteistyökumppa-
nille, yhteistyökumppanihinta sisältää 2 kpl toi- 
mitsijakortteja. Lisätoimitsijakortit maksavat 10 €/
kpl. Tilaukset voitte tehdä suoraan yhteyshenkilöl-
lenne. Hieman ennen yksityistilaisuutenne alkua 
järjestämme infotilaisuuden toimitsijoillenne. Tilai-
suuden ajankohdasta ja henkilömääristä sovitaan 
suoraan yhteyshenkilön kanssa. 
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Pelaamisen riemua
Huvipuistopäivään kuuluvat olennaisena osana yl-
lätykset Narunvedossa tai jännitys heittopeleillä. 
Delfiinipeli saa jokaisen kilpailuvietin syttymään, ja 
Myyrätällillä hyvä reaktionopeus on valttia. Pelilipuk-
keilla tarjoat voittamisen riemua! Tai ehkä haluatte 
tiimin kanssa ottaa päivän aikana mittaa Tuuritur-
nauksessa – leikkimielisessä huvipuistokisailussa 
– jossa mitataan kenen kantti kestää ja kenellä on 
paras osumatarkkuus?

Pelipaketilla pelaat edullisemmin.
Kysy tarjous!

Herkuttelua ja  
ruokaelämyksiä
Tilaisuuteen osallistuville kutsuvieraille on mahdollista 
tarjota huvipuistoherkkuja, virvokkeita tai ruokaa 
Särkänniemessä sijaitsevista monista myyntipisteistä. 
Tarjoilu onnistuu helposti ennakkoon tilattavilla 
lipukkeilla tai avoimena tuotejakeluna. Myynnin yh-
teyshenkilösi kertoo sinulle mielellään vaihtoehdoista 
ja auttaa sinua kokoamaan sinulle sopivimman paketin. 

Todellista luksusta päivään tarjoaa ruokailu maam-
me parhaimpiin kuuluvassa ravintolassa, Ravintola 
Näsinneulassa 124 metrin korkeudessa. VIP-kutsu-
vieraat, parhaat asiakkaat tai huipputyöntekijät eivät 
unohda ainutlaatuista elämystä upeiden maisemien 
ja hyvän ruoan parissa. Näsinneulassa on useita me-
nuvaihtoehtoja, teemme ryhmällenne ehdotuksen 
toiveidenne mukaan!

Lisäpalasia päivään
Särkänniemi tarjoaa tuhansia mahdollisuuksia tuunata tilaisuutta niin, että se
täyttää villeimmätkin toiveet. Alla muutamia vaihtoehtoja  – näistä ja monista
muista mahdollisuuksista myynnin yhteyshenkilönne kertoo mielellään lisää. 

Tilaisuuden osallistujille tai päivän järjestelyporukalle 
voi päivän aikana järjestää myös erilaisia ja erikokoisia 
kokouksia, ruokailuja, luentoja tai mitä vain mieleen 
juolahtaa! Esimerkiksi Planetaarioon mahtuu 139 
henkilöä ja Ravintola Näsinneulaan 140 ruokailijaa. 
Tutustu kokoustiloihimme nettisivuillamme.

Päivän aikana voit ilahduttaa myös valitsemaasi kutsu-
vierasryhmää erikoisohjelmalla tai tuoda livemusiikkia 
Rantaterassille ja järjestää sinne oleskelutilan. Näistä 
vaihtoehdoista myynnin yhteyshenkilö kertoo mielel-
lään lisää. 

ElämysPlus

Yksityispuiston jälkeen jokaisella vieraalla on reppu 
täynnä muistoja, mutta vielä paremmin ne pysyvät 
mielessä, kun vierailusta jää muistoksi myös jotain 
konkreettista. Myymälämme tarjoavat mahtavan 
valikoiman erilaisia tuotteita – monia ei muualta saa.

Matkamuistoja 
mukaan 
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Markkinointi
Yksityispuistonne ajan huvipuistoalue tai koko Sär-
känniemi on suljettu muilta asiakkailta. Tästä syystä 
kaikista tapahtumista mainitaan myös esimerkiksi 
internetsivuillamme. Kerrottehan yhteyshenkilöl-
lenne, mikäli ette halua yrityksen nimeä esille tässä 
yhteydessä. 

Särkänniemi on aktiivinen useissa eri sosiaalisen medi-
an kanavissa, kuten Facebookissa ja Instagramissa, 
ja myös Särkänniemen nettisivuilla julkaistaan toisi-
naan artikkeleja tapahtumapäivistä. Särkänniemen 
nettisivut ja sosiaalisen median kanavat tavoittavat 
tuhansia ihmisiä päivittäin. Mikäli olette kiinnostuneita 
saamaan yrityksellenne lisänäkyvyyttä esim. blogi-
tyyppisen artikkelin tai sosiaalisen median julkaisun 
myötä, otattehan yhteyttä suoraan markkinointiimme. 
Tapahtumapäivänne sosiaalisen median sisällöis-
sä kannattaa käyttää merkintöjä @sarkanniemi ja 
#särkänniemi.

Olemme joka vuosi nostaneet esille osan meillä 
pidetyistä yksityistilaisuuksista kanavissamme, ja 
tarvitsemme jatkuvasti uutta kuvamateriaalia käyt-
töömme meillä järjestetyistä asiakastilaisuuksista. 
Jos voimme hyödyntää tapahtumaanne Särkännie-
men myynnissä ja markkinoinnissa, kumpikin osa-
puoli hyötyy! 

Markkinoinnin yhteystiedot:
markkinointi@sarkanniemi.fi 
p. 0207 130 394 

#särkänniemi
Tilaisuuden jälkimarkkinointiin kannattaa miettiä 
#hashtagin käyttöä. #Särkänniemi on varsin 
yleinen ja käytetty hashtag meillä otettujen 
kuvien osalta.

LED-valotaulut

Särkänniemen suuret ja näyttävät LED-valotaulut 
tarjoavat erinomaisen näkyvyyden tapahtumaylei-
sölle suunatulle sisällölle. Taulut ovat erillisellä so-
pimuksella varattavissa osittain tai kokonaan jär-
jestäjän ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.
LED-valotauluja on Estraadin lavalla, Hype-aukiolla 
ja BOOM-aukiolla. Tauluilla voidaan toistaa kuva- 
ja videosisältöjä.

Isot led screenit

Estraadi
- vaakanäyttö 800 × 320 px
- Särkänniemen suurella esiintymislavalla

Koskiaukio
- vaakanäyttö 576 × 288 px
- Särkänniemen pääportin läheisyydessä 
   (screenin mitat 384 × 192 cm)

HypeSquare
- vaakanäyttö 768 × 256 px
- huvilaitealueella Hype vuoristoradan aukiolla 
   (screenin mitat 600 × 200 cm)

Boom
- vaakanäyttö 960 × 540 px
- huvilaitealueella uutuuslaite Boomin vieressä

Lue lisää LED-valotauluistamme nettisivuiltamme  
sarkanniemi.fi
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Muistilista 
 
Tästä listasta voit helposti tarkistaa, oletko muistanut 
tilaisuutesi kannalta olennaiset asiat. 
 

• Kutsut ja ilmoittautumiset  
Henkilömäärän vahvistus Särkänniemeen viimeistään  
5 viikkoa ennen tapahtumaa. 

• Tunnisteet asiakkaille  
Sovi yhteyshenkilöiden kanssa tunnisteesta ja toimita  
siitä malli Särkänniemeen. 

• Somisteet  
Voit tilata somistuksen ripustamisen/poistamisen myös  
meiltä (60 €/h + alv), ota yhteyttä tuotannon yhteyshenkilöön.

• Ruokailut vieraille ja/tai toimitsijoille  
Ota yhteyttä myynnin yhteyshenkilöön.

• VIP-vieraiden elämykset 
Ota yhteyttä myynnin yhteyshenkilöön.

• Lisäelämykset, esim. peliliput 
Ota yhteyttä myynnin yhteyshenkilöön.

 

• Yhteistyökumppanit  
Ilmoita tiedot päivään osallistuvien yhteistyökumppaneiden 
pisteistä yhteyshenkilöllesi.

 

• Toimitsijat  
Ilmoita toimitsijoiden määrä ja nimet toimitsijakortteja 
varten tuotannon yhteyshenkilöille. 

• Lisätoimitsijakortit yhteistyökumppaneille 
Yhteistyökumppaneiden maksuun sisältyy 2 kpl toimitsija- 
kortteja. Lisätilaukset myynnin yhteyshenkilöiltäsi.

 

• Kuulutukset  
Millaista infoa toivot vieraillesi kerrottavan? Kerro toiveesi 
tuotannon yhteyshenkilöille hyvissä ajoin. 
 

Tarvitsetko 
• Sähköä 

Perussähkö on maksutonta, ilmoita tarpeesta tuotannon  
yhteyshenkilölle.

• Nettiyhteyden 
Alueella on langaton verkko, jonka käyttö on maksutonta. 

 

• Telttoja  
Tee varaukset tuotannon yhteyshenkilöltä, mielellään 
viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta.  
 
Huomioithan, että telttojen määrä on rajallinen. 

• Pöytiä ja tuoleja  
Tee varaukset tuotannon yhteyshenkilöltä, mielellään 
viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta.  

Huomioithan, että kalusteiden määrä on rajallinen. 



Ikimuistoisia hetkiä toteuttaen, 
Särkänniemen tuotanto- ja myyntitiimi:

Jaakko Blomqvist 
p. 0207 130 364 

jaakko.blomqvist@sarkanniemi.fi

Jenni Jokiniva 
p. 0207 130 218 

jenni.jokiniva@sarkanniemi.fi

Miikka Nenonen 
p. 0207 130 353 

miikka.nenonen@sarkanniemi.fi

Saija Pajuoja 
p. 0207 130 214 

saija.pajuoja@sarkanniemi.fi

Petri Myllylä 
p. 0207 130 206 

petri.myllyla@sarkanniemi.fi

Juho Kivelä 
p. 0207 130 377 

juho.kivela@sarkanniemi.fi

Heikki Ihanamäki 
p. 0207 130 221 

heikki.ihanamaki@sarkanniemi.fi

sarkanniemi.fi 


