
 

Suomi 100 -fanipiste eri urheilu- ja liikuntatapahtumiin 

Suomen Olympiakomitean Lahden MM-kisoissa lanseeraama Suomi 100 -fanipiste oli suuri 

menestys. Pääportin yhteydessä kisa-alueella sijainnut fanipiste sai paljon kiitosta niin 

yleisöltä kuin kisajärjestäjiltä. Fanipisteen tavoitteena oli toivottaa kisaturistit tervetulleiksi ja 

osaltaan nostattaa iloista kisatunnelmaa ja Suomi 100 -juhlintaa urheiluväen parissa. 

Fanipisteellä toteutettu Suomenlipputarra-kampanja lähti hienosti liikkeelle. Kisojen aikana 

jaettiin noin 74 000 tarraa, joita ihmiset innoissaan tulivat hakemaan. Tämä lippukampanja 

on yksinkertainen ja iloinen tapa juhlia Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta osana 

urheilu- ja liikuntatapahtumia. Lisäksi teltalla jaettiin noin 2 500 iloista selfiekuvaa 

kisarekvisiitan innoittamina.  

      

 

Fanipiste omaan tapahtumaan? 

Fanipiste on rakennettu telttakonseptilla, jonka voi toteuttaa omassa tapahtumassa eri 

versioilla. Laajimmillaan telttakonsepti tullaan toteuttamaan ainakin Paavo Nurmi 

Gamesissa Turussa ja EM-koriksen alkulohkossa Helsingissä. Yksinkertaisimmillaan fanipisteen 

voi toteuttaa Suomen lippu -tarrojen jakopisteellä, ja kevyimmillään kustannukset 

muodostuvat vain tarralipputilauksesta. Telttakonseptiin kuuluu telttarakenteiden lisäksi 

diginäyttöjä, Suomi 100 -näkyvyyttä sekä järjestäjän hankkimat vapaaehtoiset, jotka jakavat 

Suomen lipun muotoisia tarroja poskiin kiinnitettäväksi ja innostavat kisaväkeä iloiseen 

tunnelmaan. Katso, mikä sopisi teidän tapahtumaanne! 

TELTTAKONSEPTI-KOKONAISUUS: 

• Suomi 100 -poskilipputarrat 

• Suomi 100 -näkyvyysmateriaalit:  

seinäbanderollit, lippusiima  

• sinivalkoinen pukeutuminen henkilökunnalle  

tai ostettavat Suomi 100 -vaatteet:  

takki, huppari, t-paita  

• MyPose-jättiselfiekone 

• Diginäytöt  

• Telttarakenne  

  



1. Lipputarra-piste: kevyt versio 

Erillinen tapahtumapaikka, jossa jaetaan poskitarroja kisaväelle 

• lipputarrat 

• henkilökuntana vapaaehtoiset tarroittamiseen 

• henkilökunnalla sinivalkoinen pukeutuminen  

• näkyvyysmateriaalia lainattavissa Olympiakomitealta 

 

Kustannukset: 3 € / lipputarra-arkki (à 60 kpl)  

 

 

2. Lipputarra-piste lisättynä MyPose-selfiekoneella 

Tapahtumapaikalla on lisäksi vuokrattava MyPose-selfiekone, jolla ihmiset 

ottavat kuvia ja levittävät tietoa tapahtumasta mm. sosiaaliseen mediaan 

valittavalla hästägillä. 

• lipputarrat  

• henkilökuntana vapaaehtoiset tarroittamiseen 

• henkilökunnalla sinivalkoinen pukeutuminen TAI 

ostettavat Suomi 100 -näkyvyystakit (ks. tiedot alla)  

• näkyvyysmateriaalia lainattavissa Olympiakomitealta 

• vuokrattava MyPose-jättiselfiekone ”42, jossa oman tapahtuman 

visuilmeen mukaiset kuvaraamit 

 

Kustannukset:  

• 3 € / lipputarra-arkki (à 60 kpl)  

• MyPose-vuokrakustannuksiin vaikuttaa tapahtuman sijainti ja 

vuokrapäivien määrä 

Esimerkkitapahtuma pk-seudulla 3 päivää: n. 1400 €. 

Tarjoukset annetaan tarkoilla tapahtumatiedoilla. 

Lisätiedot: tuottaja Hanna Iiskola, hanna.iiskola@olympiakomitea.fi 

 

 
 

3.    Laajin vaihtoehto: Fanipiste ja telttaratkaisu 

Poskitarrojen, näkyvyyselementtien ja MyPose-applikaation lisäksi 

on mahdollista tilata koko telttaratkaisu ja diginäytöt omaan 

tapahtumaan. 

-> yhteys: tuottaja Hanna Iiskola, hanna.iiskola@olympiakomitea.fi 

 

 

Vaatteet Suomi 100 -kuosilla 

• Vaatteita esim. henkilökunnan käyttöön voi tilata suoraan 

valmistajalta. Huom! Toimitusaika n. 6 viikkoa. 

• Kustannuksiin vaikuttavat tuote ja määrät. 

• tarjouspyynnöt: Q-vio: eira.hovi@qvio.fi 

 

 

 

Tarratilaukset ja näkyvyysmateriaalilainat:  

koordinaattori Maarit Mansikka / Suomen Olympiakomitea,  

maarit.mansikka@olympiakomitea.fi 
 

Lisätiedot: tuottaja Hanna Iiskola / Urheilun supervuosi,  

puh. 0400 569 792, hanna.iiskola@olympiakomitea.fi 
 

#lippuposkella 

#hurraasuomi 

www.olympiakomitea.fi/ 

suomi-100/urheilun-supervuosi 
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