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Eurovision laulukilpailuun liittyvän harrastustoiminnan tukeminen ja
ylläpitäminen
Linkki euroviisuharrastajien ja yleisradion välillä sekä OGAE Internationalin
edustaja Suomessa
Nykyisen informaatiomallin ylläpitäminen sekä jäsenhallinta mallin kehittäminen
Alueellisen toiminnan ylläpito sekä euroviisuharrastuksen näkyvyyden/toiminnan
lisääminen

1.

Eurovision laulukilpailuun liittyvän harrastustoiminnan tukeminen ja ylläpitäminen
• OGAE-verkoston klubikilpailut OGAE Second Chance Contest 2019 ja OGAE Song
Contest 2019 sekä RETRO ja GJH, jotka eivät ole OGAE-verkoston virallisia kilpailuja.
• Esikatselut Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Lieksassa ja Turussa sekä paikalliset
kotikatsomot
• Euroviisutapahtuma Oulussa syksyllä
• The Eurovision Cruise 2019 (31.8.2019) ja risteilyviikonloppu
• Pikkujoulut Helsingissä: tarjoilua, artisti, disko; tilana G18
• Euroviisudiskoja Helsingissä nykyisten ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa
• Liput Eurovision laulukilpailuun, Suomen kansalliseen finaaliin, sekä mahdollisesti
naapurimaiden euroviisukarsintojen finaaleihin
• Näkyvyys muissa mahdollisissa Euroviisuihin liittyvissä tapahtumissa
• Helsinki Pride -viikon tapahtumat
• EuroSong News – Eurovision Handbook 2018
• Euroviisuklubin 12 pistettä -palkinnon saajan valinta. Palkinnon perustelut:
palkittava on omalla työllään lisännyt Euroviisujen tunnettuutta Suomessa, lisännyt
mahdollisuuksia harrastaa Euroviisuja ja vienyt positiivisesti eteenpäin Euroviisujen
asemaa Suomen musiikkikulttuurissa.

2.

Linkki euroviisuharrastajien ja yleisradion välillä, sekä OGAE Internationalin edustaja
Suomessa
• Jatkuva dialogi Yleisradion kanssa ja suhteiden ylläpito
• Aktiivisuus OGAE Finlandin ja OGAE Internationalin välillä
• OGAE Internationalin laseerama uusi Cardskipper jäsentunnistus aplikaatio
keväällä 2019

3.
Tiedotus, viestintä ja jäsenhallinta
Euroviisuklubi OGAE Finland ry

Kennotie 8 D
FI- 00730 HELSINKI
+358 44 273 0960
info@euroviisuklubi.fi
www.euroviisuklubi.fi
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4.

www.euroviisuklubi.fi-sivusto, jonka ensisijainen tehtävä on tiedottaa faneille
Euroviisuihin ja Euroviisuklubiin liittyvistä ajankohtaisista asioista
kuukausittaiset infolehtiset, jotka kertovat Euroviisuklubin ajankohtaisesta
toiminnasta suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi
OGAE-uutisten uusi muoto. Pyritään julkaisemaan kotisivuilla mielenkiintoisia
fanien tuottamia artikkeleita.
Facebook, joka tukee edellisiä ja toimii klubin kontaktipintana
Instagramin käyttöä lisätään viisuaiheisten tiedotteiden julkaisemisessa
Viisukuppila, joka tukee edellisiä ja toimii klubin kontaktipintana
Uuden logon myötä tullutta uutta visuaalista ilmettä jatketaan materiaaleissa ja
tapahtumissa
Uusi jäsenrekisteri ja sen myötä uudet kotisivut pyritään ottamaan käyttöön vuonna
2019
Uusi jäsentunnisteaplikaatio Cardskipper lanseeraamaan käyttöön vuodelle 2019.
Jäsenvuosi tulee määräytymään applikaation myötä vuosittain ajalle 1.4.-31.3.

Alueellisen toiminnan ylläpito ja vahvistaminen
• Aluekoordinaattorit kartoitetaan tulevalle vuodelle
• Esikatselutapahtumat ja muut euroviisuihin liittyvät tapahtumat mikäli halukkaita
vetäjiä löytyy
• Tukea euroviisuaiheisia tapahtumia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella
• Kustannustehokkaan toiminnan järjestäminen ja mahdollisten tilaisuuksia ja
tapahtumia tukevien sponsorointi ja tukeminen.
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