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KIITOS JA ESITTELYÄ

16.-18.2.2007 helsinki

J

au! Kaunis kiitos siitä, että olet kiinnostunut ottamaan osaa
Icons 2007:n järjestämiseen. Tässä pienessä nivaskassa on vastauksia muutamiin mahdollisiin kysymyksiisi - on kuitenkin hyvä
muistaa että tämä ei ole ns. palava puska joka kertoo suuren totuuden maailmalle. Jotain on varmasti jäänyt kirjoittamatta tähän, joten
ota ihmeessä yhteyttä jos jotain tulee mieleen.
-Erkka Pynnönen, pääorganisaattori
Asiaan, eli mikä ihme on Icons?

I

cons 2007 on TaVi-talolla järjestettävä kolmipäiväinen taide-/uusmediatapahtuma. Ympärivuorokautisen tapahtuman pääsisältönä
ovat erilaiset taidealojen kilpailut. Tapahtuma sijoittuu helmikuun
puoleenväliin, 16.-18.2.2007.

MISTÄ ON PIENET ICONSIT TEHTY?

I

cons 2007:n vetonaulana ovat kilpailut graﬁikkaohjelmoinnin, kuvataiteen, elävän taiteen, musiikin sekä elokuvataiteen alakategorioissa. Kilpailujen voittajat valitaan yleisöäänestyksellä
– jokaisella tapahtumavieraalla (maksaneella, siis) on mahdollisuus
osallistua kilpailuihin noudattaen määriteltyjä vaatimuksia ja rajoitteita.

J

okaisella kilpailulla on deadline, johon mennessä osallistuvat
teokset on jätettävä organisaattoreille esikarsintaa/-tarkastusta varten. Lähes kaikki teokset toimitetaan lähiverkon kautta;
poikkeuksina tähän ovat Natural Media- sekä Live-kilpailujen osallistumiset, jotka toimitetaan tarkastettavaksi suoraan ko. kilpailusta vastaaville henkilöille. Esitettävät teokset eivät saa sisältää
kolmansien osapuolten tekijänoikeussuojattua materiaalia.

J

oitain tunteja deadlinen jälkeen teokset esitetään videotykin
välityksellä koko yleisölle. Kun kaikki ko. kilpailun teokset on
esitetty, voi yleisö äänestää haluamaansa teosta PartyNetissä.
Äänestys suljetaan sunnuntaina, jonka jälkeen voittajat julkistetaan.
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KUKA TÄSTÄ VASTAA?
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D
O
D

emoni ry. on tapahtuman virallinen pääorganisaattori. Demoni
koordinoi toimintaa ja on idean takana. Toisena pääorganisaattorina toimii Erkka Pynnönen.

lemme rekrytoineet myös Stadian ulkopuolelta tiimiimme
erittäin osaavia ihmisiä: Esimerkkeinä toinen pääorganisaattorimme Satu Haapakoski sekä henkilöstövastaavamme Hanna
Virta.
emoryhmä Traction on myöskin lähtenyt mukaan tapahtuman
organisointiin. Ryhmän jäsenet toimivat lähinnä kilpailujen
järjestämiseen sekä esittämiseen liittyvissä seikoissa, mutta
toimivat myös teknisenä tukena.

YLEISÖ

T

apahtumaan uskotaan saapuvan n. 150 henkeä. Ennakkoilmoittautuneita 9.1. oli 74 kappaletta. Suurin osa tapahtumavieraista
on 22-30 –vuotiaita taiteen tai tietotekniikan opiskelijoita, ammattilaisia tai harrastajia. Osallistujat ovat suurelta osin Suomesta,
mutta ennakkoilmoittautuneiden joukossa on väkeä myös muualta
Euroopasta.

S

uurin osa tapahtumavieraista tulee myös nauttimaan paikalla
alkoholia koko viikonlopun ajan; on siis tärkeää että pidämme
heistä huolta vaikuttamatta natsisioilta. Perinteisesti kaikki on kuitenkin mennyt ilman ongelmia, etenkin kun osallistujat ovat ainakin jollain kieroutuneella tavalla “samaa sakkia”.
Toisista pidetään huolta, ja tapahtumapaikkakin pysyy ehjänä kun
muistetaan että kaikki aiheutuneet vauriot vedetään ensin pois
palkinnoista ja sitten syyllisen omasta pussista.
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AIKATAULUISTA & TYÖVUOROISTA

16.-18.2.2007 helsinki

A

ikataulut ovat vielä osaltaan työn alla, mutta jonkinlaisia
hahmotelmia on jo,

Ennen tapahtumaa
Vk
2
3
4
5
6
7
8

O

Alku
8.1.
15.
22.
29.1.
5.2.
12.
19.

Loppu
14.
21.
28.
4.2.
11.
18.

Kuvaus
Alkupalaverit, tiimin kasaus & analyysi
Mainokset jaettu
Rekrytointi valmis, sponssit valmiit
Kaikki selvillä
Valmistelua
Tapahtumaviikko: rakentaminen & avaus
Ohi on.

vet avataan perjantaina 16.2. kello 15.00 ja suljetaan sunnuntaina 16.2. kello 15.00. Suurin osa kävijöistä saapunee paikalle
aikavälillä perjantaina 18.00-20.00. Koska tapahtuma on ympärivuorokautinen, on tärkeää saada mukaan riittävästi organisaattoreita tapahtuman ajaksi. Emme vaadi ketään tekemään pitkää
päivää (ja yötä) tapahtuman aikana, mutta pääorganisaattoreina
tulemme näyttämään tietenkin esimerkkiä.

AIKATAULUISTA & TYÖVUOROISTA, OSA 2

T

yövuorolistoista vastaa Hanna Virta. Listoja tehdessä katsotaan pitkälti ihmisten mahdollisuuksia olla paikalla tapahtuman aikana sekä erityishuomioita (esim. omaa järkkärikortin).
Tapahtuman aikana on oltava koko ajan päivystämässä vähintään
yksi ensiaputaitoinen järjestäjä.

K
J

ilpailuteokset esitetään pääsääntöisesti iltaisin. Päivällä
osallistujat useimmiten 1) ovat krapulassa 2) viimeistelevät
teoksiaan 3) leikkivät sosiaalista. Päivällä siivotaan, hoidetaan ruokataksia ym.
oudumme raivaamaan tapahtuman jäljet jo sunnuntaina, joten
on erittäin toivottavaa saada sinnekin heti vapaaehtoisia, jotta
vältytään ikävältä arpomiselta.
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TYÖTEHTÄVISTÄ, OSA 1
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K

aikkihan haluavat pitää hauskaa, mutta jonkun täytyy
kuitenkin pyörittää ympärillä olevaa ruljanssia. Jotta into
ei lopahtaisi heti ensimmäisen tunnin jälkeen, pyrimme
löytämään jokaiselle organisaattorille mielenkiintoista tekemistä.
Kaikki työt ovat yhtä tärkeitä – tässä vaiheessa saa muuten
paljastaa synkän intohimonsa sunnuntaina siivoamiseen, johon
uhrautuville luvataan pääorganisaattorien syvimmät kiitokset...

O

ta yhteyttä henkilöstövastaavaamme Hanna Virtaan, hänen
kanssa löydät sopivat nakit. Tapahtuman aikana pyrimme
pitämään parin tunnin vuorottelua, ennen tapahtumaa taas
toimitaan lähinnä milestonejen ja deadlinejen parissa. Ja sunnuntaina painetaan veren maku suussa *grin* Jos et löydä heti
mieleistäsi tehtävää alta, niin ota heti yhteyttä ja kerro mitä tekisit
mieluummin.
Tehtäviä ennen tapahtumaa
Markkinointi & tiedotus
Oppilaitokset
Lehdet
Stadia
Taideyhteisöt
Sponsorien hankkiminen / mainosmyynti
Rekrytointi

TYÖTEHTÄVISTÄ, OSA 2

Roudaus & rakentaminen
Pöydät & tuolit
Lava
Äänentoisto
Tietotekniikka
Tietotekniikka
Intranetin rakentaminen & testaus
PartyMeister –asennus
Tehtäviä tapahtuman aikana
Asiakaspalvelu
Myynti
Neuvonta
Tiedotus
Ulkomailta saapuvien vieraiden nouto
Tekninen tuki
PartyLAN:n ylläpito
Compo-koneen ylläpito ja käyttö
PartyMeisterin ylläpito
Teosten videointi/taltiointi tarvittaessa
Järjestyksenvalvonta
Ensiapu
Vartiointi
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TYÖTEHTÄVISTÄ, OSA 3

Tehtäviä tapahtuman jälkeen
Siivous
Roudaus & purkaminen
Asiakaspalvelu
Neuvonta
Teosten julkaisu verkkosivustoilla

YHTEYSTIETOJA

Tapahtuman www-sivut
http://www.decadence.ﬁ/icons07/
Muista, että alla olevien neljän henkilön tulisi ainakin tietää että
missä mennään. Kysy jos on jotain epäselvää.
Erkka Pynnönen
Pääorganisaattori
044-3016996
erkka.pynnonen@gmail.com
Satu Haapakoski
Pääorganisaattori
040-5382542
haapakoski.satu@gmail.com
Hanna Virta
Henkilöstöpäällikkö
045-6332856
hanna.e.virta@helsinki.ﬁ
Martti Nurmikari
Kilpailuvastaava
0400-356556
syksyisin@gmail.com
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