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Erilaiset kilpailu-, kuntoliikunta-, yri-
tys- ja talkootapahtumat synnyttä-
vät vuosittain arvokkaita elämän ko-

kemuksia suurelle joukolle suomalaisia. Esi-
merkiksi kuntoliikuntatapahtumaan osallistu-
minen saattaa vaatia harrastajalta jopa kuu-
kausien mittaisen valmistautumisen. Tapah-
tumissa tarvitaan myös kullanarvoisia talkoo-
henkilöitä: ilmoittautumisen, reittiopastuksen, 
maalipaikan järjestelyjen sekä kahvilapalve-
luiden tarjoamisen tulee tapahtua hyvässä jär-
jestyksessä.

 Eräs tapahtumien tärkeistä ja arvokkaista 
aiheista kohdentuu palkintoihin ja palkinto-
jen jakamiseen. Sekä osallistuja-, sijoitus- että 
kunniapalkintojen avulla on hyvä luoda, yllä-
pitää ja kehittää tapahtuman julkisuuskuvaa. 
Kun osallistuja huomaa maalissa saaneensa 
suoritustaan arvostavan palkinnon, tuntee hän 
ylpeyttä saavutuksestaan ja asettaa palkinnon 
kunniapaikalle palkintokaappiinsa. Myös pal-

kintojen jakamisessa kannattaa olla huolelli-
nen, palkintopallille pääseminen saattaa edus-
taa kuntoilijalle hänen liikunnallisen uransa 
huippuhetkeä.

 Tämän julkaisun artikkeleissa kerrotaan ta-
rinoita tapahtumista, niiden historiasta ja ny-
kyisyydestä sekä henkilöistä, mutta myös ta-
pahtumien tavoista suunnitella, toteuttaa ja ja-
kaa palkintoja osallistujille. Artikkelit näyttä-
vät ohjeellista suuntaa palkintojen hankintaan 
vivahteineen. Tapahtumissa järjestävä organi-
saatio liittää yhteen osallistujat, yleisön, tapah-
tumaympäristön sekä palkinnot unohtumatto-
milla tavoilla. Palkintojen suunnittelussa ja to-
teutuksessa Palkintotehdas haluaa tehdä jär-
jestäjien kanssa saumatonta yhteistyötä tapah-
tumien parhaaksi.

 
Jarmo Hautamäki
Palkintospesialisti

Kuva: Jaakko Romu

PÄÄKIRJOITUS

Palkintosanomat
Palkintotehdas 

Asiakaslehti Jakelu: Palkintotehtaan asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Palkinnot kehittävät julkisuuskuvaa
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Maantie- ja kilpapyöriin erikoistunut 
Suomen Urheilupyörä on toiminut alan 
edelläkävijäyrityksenä jo yli 40 vuoden 
ajan.

Nykyään Suomen isoimman yksityisen polku-
pyöriä myyvän perheyrityksen perustivat vuon-
na 1975 Tauno ja Raili Lönnqvist.
 – Liike perustettiin Tampereen Takahuhtiin, 
jossa toimimme kolmen vuoden ajan. Kissan-
maan myymälätilat ostimme keväällä 1978, ja 
Nokian Ahteensivulle tulimme vuonna 1982 
siellä ollessa sopivan talon myynnissä, kertoo 
Tauno Lönnqvist.
 Kilpapyöräilyn Tauno aloitti jo vuonna 1959 
Hämeenlinnan Kisan riveissä, ja vuosikymmen-
ten aikana hän on muun muassa edustanut maa-
tamme kilpapyöräilijänä Pohjoismaiden mesta-
ruuskisoissa ja ollut mukana yli 20:ssa MM-ki-
sassa Suomen joukkueen huoltajana, mekaa-
nikkona ja joukkueenjohtajana. Takahuhdin 
myymälän perustaminen liittyy naapurimaas-
sa tapahtuneeseen sattumukseen.
 – Olimme kilpailumatkalla silloisessa Neu-
vostoliitossa vuonna 1972, ja maalipaikalla pyö-
räni varastettiin. Keväällä 1973 lähdimme hake-
maan Italiasta uutta pyörää, ja siellä näin miten 
pyöräkauppaa tehdään. Lisäksi sain matkalta 
hyviä kavereita, ja kotimaassa yritystoiminnan 
käynnistyminen tapahtui sujuvasti, muistelee 
pyöräilyalan ”grand old man”.

Monenlaista yhteistyötä

Vuonna 2004 Suomen Urheilupyörä laajensi No-
kian liikettä ja avasi uudet tilat Kankaantaan 
teollisuusalueelle. Yrityksen toimenkuvaan 
kuuluvia asioita ovat pyörämyynnin lisäksi pyö-
rien täydellinen huolto, kaikki varaosatarvik-
keet sekä Italiasta tuotettavat tekstiilit sekä hyl-
lymyyntiin että seuraväreihin suunniteltuina. 
Erikoisosaamisensa Tauno ja Raili ovat siirtä-
neet perheen seuraavalla sukupolvelle.
– Petri työskentelee yrityksen toimitusjohta-
jana tosi pätevällä tavalla, Pasi hoitaa Kissan-
maan toimipistettä ja myös Päivi on mukana 
toiminnassa, luonnehtii pyöräilymies nykyises-
tä yritystoiminnasta.
 Tampereen Tapparan kanssa Suomen Urhei-
lupyörällä on ollut jo 21 vuoden ajan voimassa 
ollut sopimus, ja Jarmo Hautamäki on kuu-
lunut yrityksen yhteistyörenkaaseen jo noin 25 
vuoden ajan.
 – Jarmon kanssa olemme olleet yhteistyös-
sä monin tavoin ja Palkintotehtaan osalta heti 
alusta lähtien. Jarmo on tehnyt Tapparalle pal-
kintoja ja pyttyjä juniorijoukkueista aina edus-
tusjoukkueeseen asti.

Seurojen pitää olla aktiivisia

Jarmo Hautamäen palkintoalan ammattitaidos-
ta Lönnqvist kertoo seuraavalla tavalla.

 – Hän on kuin luotu siihen työhön. Hän osaa 
esittää asiansa hyvin, ja yhteistyö on sujunut hy-
vässä hengessä heti alusta lähtien. Hyvän esi-
merkin palkintojen toimitusnopeudesta antaa 
se, että saan tarvittaessa palkinnot vaikka sa-
man tien.
 Vuositasolla Suomen Urheilupyörä jakaa pal-
kintoja sadoittain.
 – Pyttyjä menee kaikkialle Suomeen, missä 
kilpailuja nyt sitten järjestetäänkään. Jarmon 
kanssa teemme vuosittaisen sopimuksen, ja 
Palkintotehtaalta olen hankkinut pyttyjä  esi-
merkiksi Suomen Pyöräilyunionille, porilaisel-
le Koiviston Iskulle sekä helsinkiläisille seuroil-
le, luettelee Lönnqvist.
 Eri seurojen ja tapahtumia järjestävien taho-
jen edustajien kannattaa kuunnella pyörämes-
tari Lönnqvistin neuvoja palkintojen luontees-
ta ja hankinnasta.
 – Palkittavan tulee tuntea palkinnosta se, et-
tä hänen suoritustaan arvostetaan. Tässä suh-
teessa seurojen kannattaa satsata palkintoihin, 
ja pysyä poissa rihkamalinjalta. Seurojen tu-
lee myös olla palkintojen hankkijoina aktiivisia 
halutessaan palkintopöytään edustavuutta. En-
sin heidän kannattaa selvittää palkintojen mää-
räraha, ja ottaa sitten yhteyttä Palkintotehtaa-
seen.

www.suomenurheilupyora.fi

Palkinnolla osoitetaan 
arvostus suoritusta kohtaan

”Seurojen 
tulee myös olla 

palkintojen hankkijoina 
aktiivisia halutessaan 

palkintopöytään 
edustavuutta.”

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä
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Ideapark-juoksu järjestettiin kuluvan 
vuoden toukokuussa jo kymmenettä 
kertaa tutussa kauppakeskus Idea-
parkin ympäristössä Lempäälässä.

Tapahtumavuosien aikana Ideapark-juoksun 
osallistujamäärät ovat vaihdelleet, tänä vuon-
na 10 kilometrin ja puolimaratonin yhteisjuok-
sijamääräksi kirjattiin lähes 600 juoksijaa.
 – Osallistujamäärät ovat olleet nousujohtei-
sia aina viime vuosiin asti. Muutamana vuonna 
juoksijamäärissä on hieman sahattu edestakai-
sin, tämä vuosi oli melko hyvä, luonnehtii juok-
sun vastuutehtävissä työskennellyt Jenni Tam-
minen.
 Ideapark-juoksun osallistujamäärät jakaan-
tuvat kahdelle matkalle yleisiin sarjoihin suh-
teellisen tasaisesti, ja ikäsarjojen kohdalla juok-
sijamäärät pienenevät juoksijoiden ikävuosien 
karttuessa.

Sujuvaa yhteistyötä Palkintotehtaan kanssa

Ideapark-juoksu 10 vuotta

Teksti: Jari Hemmilä
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Sujuvaa yhteistyötä Palkintotehtaan kanssa

Ideapark-juoksu 10 vuotta

 – Miehiä ja naisia on aikalailla tasaises-
ti, mutta terävin kärki on melko kapea. Idea-
park-juoksu onkin suunnattu kuntoilutapah-
tumaksi koko perheelle. Sarjoja löytyy myös 
nuorille, ja perheen pienimmille on oma Mini-
maratoninsa.

Palkintojen tärkeä painoarvo

Juoksijoiden suosiman ja sujuvasti rakenne-
tun Ideapark-juoksun järjestämiseen tarvitaan 
150-160 tehtäväänsä motivoitunutta talkoo-
henkilöä. Järjestäjien näkövinkkelistä osallis-
tujille jaettavien palkintojen merkitys on huo-
mattava.
 – Palkinnot osaltaan määrittävät tapahtumaa,
joten niillä on suuri painoarvo. Mitalin pitää ke-
hittyä vuosittain samoin kuin paidan pitää olla
laadullisesti hyvä ja värikooditettu aina vuosi
kerrallaan, sanoo Tamminen. 

 Palkinnot ovat tärkeitä myös tapahtumaan 
osallistuville kuntoilijoille.
 – Terävin kärki on kiinnostunut kolmen par-
haan palkinnoista, ja koko osallistujakunta
odottaa kaikkien kesken arvottavia palkintoja.
Mitalia ja paitaa jännätään kovasti ennen ta-
pahtumaa.

Joustavaa yhteistyötä 

Tämän vuoden osallistumismitalin suunnit-
telu- ja toteutustyöstä yhdessä Palkintoteh-
taan kanssa Tamminen kuvailee seuraaval-
la tavalla.
 – Pidimme palaverin Jarmo Hautamäen
kanssa, jolloin esitimme ajatuksemme tä-
män vuoden juhlamitalista. Jampe taisi saada 
kokouksesta hyvät suuntaviivat, sillä jo hetken 
päästä sähköpostiin tuli ensimmäinen mallieh-
dotus, johon olimme kovin tyytyväisiä. Työ ete-

ni nopeasti lopullisen suunnitelman hyväksymi-
sestä ja aikatauluista sopimiseen.
 Työskentely Palkintotehtaan kanssa onkin 
sujunut luonnikkaalla tavalla.
 – Yhteistyö on aina toiminut joustavasti ja 
mutkattomasti. Olemme olleet Jampen kanssa 
alusta asti samalla aaltopituudella, joten loppu-
tulokset ovat olleet loistavia.
 Voisiko työskentely yhdessä Palkintotehtaan 
kanssa kohdentua jo lähivuosina kohti uuden-
laista jatkuvuutta esimerkiksi Ideaparkiin tai 
Lempäälään kohdistuvien ja vuosittain vaihtu-
vien teema-aiheiden myötä.
 – Nythän olemme siinä jännittävässä vaihees-
sa, että kymmenes juoksu on juostu, ja ensi 
vuoden juoksua ajatellen lähtevätkin puhalta-
maan täysin uudet suunnittelutuulet. Myös mi-
talin suhteen on hyvinkin mahdollista suunni-
tella uusia asioita, kaavailee Tamminen.

www.ideaparkjuoksu.fi

Juoksukuvat: Kovajätkä Photography
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Hyvän tuulen ja mielen liikuntata-
pahtuma Kangasala Triathlon 2016 
järjestettiin heinäkuun lopulla, kil-
pailukeskuksena toimi Mobilia Län-
gelmäveden rannalla hyvin suunni-
tellun kilpailureitin ja kisakeskuk-
sen keskiössä.

Mutta millainen sitten on hyvän tuulen ja mie-
len liikuntatapahtuma, tähän kysymykseen 
osaa vastata kilpailun johtajana toiminut Si-
mo Hillo.
 – Se on kaikille ikään, kokoon, sukupuoleen 
ja liikuntataustaan katsomatta sopiva, matalan 
kynnyksen liikuntatapahtuma. Se on myös ren-
nolla fiiliksellä jämäkästi johdettu ja organisoi-
tu tapahtuma, jossa on myös huumori mukana.
Matalan kynnyksen pitäisi puolestaan tarjota 
osallistujille mahdollisuus haastaa itsensä hy-
myssä suin.
 – Aito urheilullinen rento fiilis, kisakeskuk-
sen tunnelma ja yleisön kannustus mahdollis-
tavat osallistujille rentouden ja tuovat hymyn 
jokaisen kisafiilikseen.

Palkintojen jakamisen näytöksellisyys

Nousujohteisesti kehittyvä Kangasala Triathlon 
järjestettiin nyt toista kertaa. Viime vuonna 
osallistujamääräksi kirjattiin 284 kilpailijaa, 
mutta tänä vuonna kuudessa kilpailuryhmäs-
sä oli yhteensä 376 tapahtumaan osallistunutta 
urheilijaa. Tapahtuman onnistumiseksi kilpai-
lun järjestäjän on onnistuttava useassa asias-
sa, joista esimerkkeinä kisakeskus sekä kolmen 
lajin reititys.
 – Kisakeskuksen toimivuudessa tärkeitä 
asioita ovat sijainnin lisäksi paikoitustilat, reit-
tien helppous ja toimiva yhteistyö. Kolmen lajin 
reititys vaihtoalueineen on tärkeä ja merkityk-
sellinen, kuten uintireitin helppous ja yleisöys-
tävällisyys, pyörällä turvallisuus ja juoksussa 
piipahtaminen ajoittain myös kisakeskuksen 
ytimessä, sanailee Hillo.
 Tärkeän osan Kangasala Triathlonista muo-
dostaa palkintojenjaon näytöksellisyys, ja tätä 
aihetta koskettaa myös Palkintotehtaan asian-
tuntemus.
 – Olen tuntenut Palkintotehtaan Jampen al-
kaen vuodesta 2008, ja alusta alkaen meillä on 
ollut yhteinen näkemys siitä, että palkitseminen 

Kangasala Triathlonin Simo Hillo:

”Palkitseminen 
on yksi tapahtuman näytös”

ja palkintojenjako on yksi tapahtuman näytös. 
Tapahtumassamme omana kokonaisuutenaan 
upeat urheilijat, ja lasten kisassa palkittiin kaik-
ki lapset, ja he olivat yhdessä ”podiumilla”.

Palkintotehtaan neuvojen arvokkuus

Simo Hillo arvostaa Palkintotehtaan Jar-
mo Hautamäeltä saamaansa neuvontaa se-
kä suunnittelu- ja toteutustyötä erittäin kor-
kealle.
 – Arvostan hänen alan näkemyksiään, ko-
kemuksiaan ja ideoitaan. Itse asiassa Jampen 
ideana oli liittää osallistumismitali viime vuo-
den ensimmäiseen Kangasala Triathloniin, ja 
tätä perinnettä jatkamme tulevinakin vuosina. 
Komea mitali on saanut kisailijoilta positiivisen 
palautteen, ja tänä vuonnahan Palkintotehtaal-
ta tuli palkinnot myös kesäkuussa ensimmäis-
tä kertaa järjestettyyn Pikonlinna SwimRun -ta-
pahtumaan.

 Kilpailunjohtajana Hillo haluaa muotoilla pal-
kintojenjaosta linjakkaan sekä palkittavia että 
kilpailutapahtumaa kohtaan.
 – Kisakeskus rauhoittuu ja urheilijat pääsevät 
valokeilaan. Vaikka olemmekin pieni tapahtu-
ma, niin voimme toimia isojen mallin mukaises-
ti. Lisäksi palkintojenjako on varmastikin yksi 
tapahtuman kuvatuimmista hetkistä ja jaettu ilo 
sosiaalisen median aikana.
 Artikkelin päätteeksi vielä tarkempaa tie-
toa kilpailijoiden palautteista Palkintotehtaan 
suunnittelemaa mitalia kohtaan.
 – Lasten kisassa kaulaan pujotettu uniikki mi-
tali on herättänyt ihastusta. Muutama kilpaili-
ja kertoi, että Kangasala Triathlon osallistumis-
mitalien rivi kasvaa, nyt jo kaksi ja jatkossa li-
sää. Tiedän muutaman tulleen kilpailuun ja ta-
pahtumaan ihan sen takia, että osallistumises-
ta saa muistoksi mitalin, sillä se on hyvän ko-
koinen ja siitä nousee hyvin esille Kangasala 
Triathlonin logo.

www.kangasalatriathlon.fi

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä

”Komea mitali
on saanut 

kisailijoilta 
positiivisen 
palautteen.”
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Kaukajärven yliuinti järjestet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 
1945, ja sittemmin se on kuulunut 
lähes joka vuosi järven kesäperin-
teisiin.

Tapahtumassa oli muutaman vuoden tauko 
viime vuosikymmenen loppupuolella, kunnes 
Pelastakaa Kaukajärvi ry käynnisti tapahtu-
man uudestaan vuonna 2013.
 – Käynnistyksen myötä tapahtuman tarkoi-
tus muuttui, ja nyt tapahtumalla halutaan ur-
heilun sijasta muistuttaa puhtaan järven ja 
luonnonsuojelun merkityksestä, sanailee pe-
rinteikkään tapahtuman järjestelytehtävistä 
vastaava Eva Wäljas.
 Uintimatkan pituus Kristillasta järjestettä-
vässä tapahtumassa ilman ajanottoa on noin 
1600 metriä, ja vesijuoksijoille on oma ly-
hyempi ratansa. Viime vuoden tapahtuma ko-
kosi yhteen lähes 300 henkilöä, mutta sääti-
lalla on tapahtuman suosioon suuri merkitys.
 – Tänä vuonna Kristillan rantaan kokoontui 
noin 150 henkilöä. Vettä satoi kaatamalla lä-
hes koko tapahtuman ajan, ja vilpoisasta ve-
destä huolimatta uimareita ja vesijuoksijoita 
oli paikalla yli 60.

Mitali tapahtuman luonteen mukaan

Kaukajärveen kohdistuvista ympäristöongel-
mista Wäljas luonnehtii seuraavasti.
 – Tehtaan lauhdevedet ja vedenotto sekä asu-
tuksen lisääntyminen ja hulevedet rasittavat 
järveä. Pahimpia katastrofeja järven kannalta 
ovat viemäreiden ylivuodot, mutta onneksi nii-
tä ei ole tapahtunut usein. Vahinkojen lisäksi 
järveä kuormittaa ihmisten tahallinen välinpitä-
mättömyys, sillä järveen päätyy vuosittain suu-
ri määrä roskaa ja saastetta, kuvailee Wäljas.
 Tapahtumana Kaukajärven yliuintia noste-
taankin esiin hyvän mielen tapahtumana puh-
taan järven puolesta. Luontoparatiisi Kaukajär-
ven yliuinnista uimarit palkittiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2014, diplomilla, mutta kahden 
viime vuoden aikana osallistujat ovat saaneet 
palkinnoksi mitalin.
 – Mitalin suunnittelutyössä Palkintotehtaan 
ideanikkari ja visionääri Jarmo Hautamäki on 
ideoinut mallin ja onnistunut molemmilla ker-
roilla tavoittamaan tapahtuman luonteen.

Ekologista mitalin suunnittelua

Haasteellisimmat tekijät Kaukajärven yliuin-
nin mitalisuunnittelussa ja -toteutuksessa koh-

dentuvat ennakolta tuntemattomaan osallistu-
jamäärään, josta aiheesta Wäljas kertoo lisää.
 – Määrä on niin kovin säätilasta riippuvai-
nen. Mitalien kohdalla Hautamäki on ratkais-
sut tilanteen hienosti, sillä tänä vuonna yliuin-
nin vuosiluku on nauhassa. Jos mitaleja jää yli, 
niin voimme hyödyntää ne ensi vuonna. Ekolo-
gista!
 Uimarit ja vesijuoksijat palkitaan heti ponnis-
telunsa jälkeen.
 – Jokainen uimari ja vesijuoksija saa mitalin 
kaulaansa noustessaan vedestä. Osallistujat ar-
vostavat hienoa hetkeä kovasti, sillä mitali on 
konkreettinen pieni muisto suuresta suorituk-
sesta.
 Tapahtumaa suunnittelevia Wäljas kannus-
taa pohtimaan sitä, miten palkinto kuvastaa ta-
pahtuman luonnetta ja miten jäljelle jääviä pal-
kintoja voidaan tarvittaessa hyödyntää esimer-
kiksi juuri Hautamäen käyttämän ratkaisutavan 
mukaisesti.
 – Yhteistyö Palkintotehtaan kanssa on suju-
nut kuin unelma, sillä idearikas ja aikaansaava 
Hautamäki pysyy aina sovituissa aikatauluis-
sa. Hänen palkintoalan ammattitaitonsa nou-
see esiin juuri suunnitteluun, materiaaleihin ja 
näkemyksiin liittyvissä asioissa.

www.pelastakaakaukajarvi.yhdistysavain.fi

Kaukajärven yliuinnissa myös 
mitali edustaa ekologisuutta

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä

”Jos mitaleja 
jää yli, 

niin voimme 
hyödyntää ne 
ensi vuonna. 
Ekologista!”
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Palkintojen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu joukko sellaisia asioita, joiden tun-
nistaminen helpottaa hankintaa merkittävällä tavalla. Seuraamalla kymmenen koh-
dan ohjelmaa tapahtuman järjestäjät varmistavat palkintojen hankinnan sujumisen 
yhteistyössä palkintojen toimittajan kanssa. Palkinnon on hyvä olla sellainen, jonka 
tapahtuman järjestäjä haluaisi itsekin pitää näkyvällä paikalla.

10 neuvoa 
palkintojen hankintaan

1. Tehdään päätös palkittavista henkilöistä
Millainen on palkittavien henkilöiden ikä- ja 
sukupuolirakenne. Ovatko he tapahtumaan 
osallistujina aloittelijoita vai kokeneempia. 
Millaisia palkintoja he arvostavat tai eivät ar-
vosta.

2. Millainen on tapahtuman luonne
Liittyykö palkintoon tai palkitsemiseen jokin 
tavoite, visio tai tarkoitus, kuten luonnonsuo-
jelu tai alueellisesti tärkeän henkilön tai raken-
nuksen kunnioitus. Mitä tarkoitusta tai tavoi-
tetta palkinnolla mahdollisesti tuetaan, ja mil-
laisia ovat palkinnon muut erityistoiveet.

3. Millaisia palkintoja jaetaan muissa saman 
aihepiirin tapahtumissa
Millaisiin palkintoihin ovat erityisesti koke-
neemmat osallistujat tottuneet. Miten muiden 
tapahtumien palkinnot vaikuttavat palkinnois-
ta tehtäviin suunnittelu- ja toteutuspäätöksiin.

4. Millaisesta materiaalista palkinnot 
halutaan valmistaa
Tarjolla olevia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
metalli, lasi, akryyli ja puu. Miten materiaali-
valinnoilla voidaan vaikuttaa tapahtuman suo-
sioon myös tulevina vuosina. Miten esimerkik-
si alueelliset teema-aiheet vaikuttavat materi-
aalien valintaan.

5. Millaisia ovat palkintojen kokotoiveet
Tarjolla on pieniä ja suuria palkintoja, ja kaik-
kea siltä väliltä. Miten tapahtuman teema voi-
daan liittää valituksi tulleen palkinnon kokoon 
ja materiaaliin. 

6. Millainen on käytössä oleva budjetti
Tieto budjetin suuruudesta tarkoittaa mahdol-
lisimman oikeansuuntaista tarjousta.

7. Mahdollinen sponsori
Maksaja haluaa panostukselleen parhaan vas-
tineen, ja palkinnon suunnittelussa sponsorin 
toiveet pitää huomioida mahdollisimman tar-
kalla tavalla.

8. Tarvittavat personoinnit
Tähän kategoriaan kuuluvat tapahtuman nimi, 
logot, sarjat, sijoitukset ja päivämäärät.

9. Palkintojen lukumäärä ja tulevaisuuden 
käyttömahdollisuudet
Palkintojen lukumäärä voidaan määrittää ai-
kaisempien vuosien perusteella, mutta uusien 
tapahtumien kohdalla lukumäärän arviointi voi 
olla haasteellista. Jos osallistujapalkintoja tila-
taan liikaa, kannattaa tapahtuman järjestäjän 
varmistaa palkintojen käyttämisen mahdolli-
suus myös seuraavina vuosina.

10. Aikataulu määrittää palkintojen toteutus-
mahdollisuuksia
Järjestäjien kannattaa ottaa yhteys palkinto-
alan asiantuntijaan mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa parasta lopputulosta varten. Pal-
kintoja ei ole kannattavaa tilata päivän varoi-
tusajalla.

Jarmo Hautamäki
Palkintospesialisti
P. 040 580 0759
jampe@palkintotehdas.fi

Myynti ja palkintomyymälä: 
Killontorintie 14, 33950 Pirkkala

Posti: 
Haapakuja 2, 33950 Pirkkala

T r e n d e x p o r t

www.palkintotehdas.fi
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