
Tapahtumakärry-palvelun esittely

Tilaisuuden aikataulu: 

12:50 Linjat aukeavat
13:00 Tervetulosanat
13:05 Mikä on tapahtumakärry ja miten sen toiminta on aloitettu?
13:30 Esittelyvideo
13:35 Yleisön kysymyksiä ja keskustelua



Tapahtumakärry-palvelu
www.tapahtumakarry.4h.fi



• Maallemuuttajat 2030 –hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeen 
maaseudun jakamis- ja palvelutaloutta mm. erilaisin infotilaisuuksin
ja aloittamalla kolme alueella uutta palvelukokeilua

• Asikkalan asukkaiden tavaralainaamo

• Hollolan kuntapyörät

• Tapahtumakärry-palvelu

• Lisäksi tutkitaan aloitettujen palvelukokeilujen ympäristö- ja 
hyvinvointivaikutuksia sekä liiketoimintamahdollisuuksia.

• Jakamistalous on toimintaa, jossa lainataan, vuokrataan tai 
käytetään yhteisesti tavaroita, tiloja ja muita resursseja niiden
omistamisen sijaan.



Mikä on 
Tapahtumakärry –
palvelu?

• Tapahtumakärry on palvelu, josta
voi vuokrata tapahtuman
järjestämiseen liittyvät tavarat
yhdestä paikasta. 

• Tapahtumakärry on peräkärry, joka
sisältää yleisimmät ja kaivatuimmat
tapahtuman järjestämiseen liittyvät
tavarat. 

• Tapahtumakärryn tarkoitus on 
helpottaa tapahtumanjärjestäjien
työtä tarjoamalla helppo ja 
edullinen vaihtoehto hankkia
tarpeellisimmat
tapahtumatarvikkeet.



Tapahtumakärryä
ylläpitävät Hollolan 
ja Asikkalan 4H-
yhdistykset

• Kärryn sisältö ja toiminta on suunniteltu yhteistyössä Päijät-
hämäläisten yhdistysten ja tapahtumanjärjestäjien kanssa, ja 
se on suunniteltu erityisesti maaseudun kylätapahtumiin.

• Vuokraaja voi noutaa kärryn, tai kärry voidaan kuljettaa
tapahtumapaikalle lisämaksusta.

• Kärryn vuokrauksen yhteydessä voi myös kysyä
lastenhoitopalvelua tapahtumiin 4H-nuorilta.



Kärryn sisältö

• Opastus ja liikenteenohjaus
• Kokoontumispaikkakyltit

• Nuoli-merkit

• Parkkipaikka-merkit

• A-standi

• Ruuanlaitto
• Grilli + kaasua

• Jauhesammutin

• Sammutuspeite

• Äänentoistolaitteet 2 kpl
• Mikrofonit, paristoja

• Johdot

• Teltta 4x4 metriä, seinät ja 
jalkapainot

• Muut tavarat:
• Nokkakärry tavaroiden 

siirtelyyn

• Nippusiteet, teippiä



Mitä muuta kärry
voisi sisältää

• Sulkupylvästolpat

• Lippusiimaa

• Jatkojohtokela

• Tavallinen jatkojohto

• Jalat 
äänentoistolaitteille



Miten tapahtumakärry syntyi?

• Idea Tapahtumakärrystä syntyi keskusteluista Päijät-Hämeen 
kylien ja Asikkalan kunnan kanssa

• Ideasta keskusteltiin Päijät-Hämeen kylien järjestämäsä
yhdistysillassa ja se sai alustavaa kannatusta niiltä yhdistyksiltä, 
joilla ei ole omia äänentoistolaitteita ja telttoja itsellä.

• Syksyllä 2020 tehtiin n. 25 kpl puhelinhaastatteluja Päijät-
Hämäläisille yhdistyksille tapahtumakärryn sisällöstä ja 
toimintavasta. Lisäksi etsittiin kärryn ylläpidosta kiinnostunutta
tahoa.



Puhelinhaastattelujen tuloksia

• Tapahtumakärrypalveluun tarpeellisimmiksi tavaroiksi koettiin 
muun muassa: äänentoistolaitteet, opastekyltit, teltta, grilli, 
ensiapulaukku, roskakorit, lippusiima, jatkojohdot, mainoskyltit.

• Vastaajista 60% koki, että palveluun kuuluisi toimittaminen 
paikan päälle.

• Kärryä vuokrattaisiin 1-2 kertaa vuodessa/yhdistys.

• Päivähinnaksi vastaajat toivoivat 50-300 € kärryn sisällöstä 
riippuen, keskiarvon ollessa 100-200€ / vrk



Kärryn suunnittelu

• Kun puhelinhaastattelujen tulokset oli koottu, aloitettiin kärryn
fyysisen toteutuksen suunnittelu

• Laskettiin, mitä tavaroita tapahtumakärryyn halutaan, paljonko ne 
vievät tilaa ja paljonko ne painavat. Näistä saatiin pohjatieto sille, 
minkä kokoinen peräkärryn tulisi olla. Lisäksi pohdittiin, halutaanko 
kärrystä tehdä myös esiintymislava tai lipunmyyntikoppi, mutta näistä 
luovuttiin.

• Lisäksi kärryn valinnassa otettiin huomioon painorajoitukset liittyen 
kärryn vetämiseen – pyrittiin valitsemaan kärry, jota voisi vetää B-
ajokortilla ja mahdollisimman monilla autoilla.

• Lopputuloksena valittiin jarrullinen 02-luokan kaappivaunu koossa 
301x147x177 cm, jonka kokonaiskantavuus 1500 kg.



Kärryn suunnittelu
• Kun kärry oli valittu ja saapunut, kärryn sisään

asennettiin sidontakiskoja. Lisäksi jo aikaisemmin oli
mietitty, miten tavarat sijoitetaan ja kiinnitetään kärryn
sisään. Useimmiten kiinnitykseen käytetään
sidontaliinoja.



Tapahtumakärry-
palvelun suunnittelu

• Fyysisen toteutuksen lisäksi suunniteltiin
tapahtumakärryä palveluna

• 4H-yhdistykset pohtivat, kuka kärryä
luovuttaa asiakkaiden käyttöön, mitä kautta
varaukset tehdään. 

• Luotiin ohjekirja/kansio, josta löytyy ohjeet
kärryn ja laitteiden käyttöön

• Kärryn kuljettaminen

• Äänentoistolaitteiden, teltan ym. käyttö



Kärryn vuokraus vaatii sopimista

• Vuokraamiseen ja lainaamiseen liittyy ennemmin tai myöhemmin 
kysymyksiä: mitä jos jokin menee rikki tai häviää?

• Kirjoitettiin vuokrausehdot: mistä vuokraaja on vastuussa, mistä 
kärryn ylläpitäjä on vastuussa.

• Pääsääntöisesti vuokraaja on vastuussa:
• Kärrystä siitä lähtien, kun hän ottaa sen hallintaansa (sisältäen matkat)

• Mikäli tavaroita rikotaan tai varastetaan. 

• Normaali kuluminen on luonnollista.

• 4H-yhdistykset ovat vastuussa:
• Vuokraajalla on käytössään riittävät ohjeet laitteiden turvalliseen käyttöön

• Laitteet ovat ajantasaisia (esim. ensisammutin)



Suunniteltiin kärryn 
hinnoittelua

• Kärryn hintapiste riippuu kärryn
sisällöstä, asiakkaiden määrästä ja 
asiakkaiden maksukyvystä (esim siitä, 
järjestävätkö asiakkaat maksullisia vai
maksuttomia tapahtumia)

• Noin 1/3 liikevaihdosta 4H-nuoren 
palkkaan, 1/3 varataan kaluston
uusimiseen, loput kiinteisiin kuluihin ja 
voittoihin

• Kiinteät kulut: Liikennevakuutus ja 
kärryn katsastus joka toinen vuosi

Vuokrausaika Yhdistys Yritys Yksityinen

Vuorokausihinta 125 €

(seuraavat 

75€/vrk)

250 € 250 €

2 vrk / esim. 

viikonloppu

200 € 350 € 350 €

Viikkovuokra

(ma-su)

125€ + 

6*75€ =575€

Kysy tarjous!

250 + 

6*100€ = 

850 €

850 €



Tuodaan uusi palvelu tutuksi

• Tapahtumakärryn kylkeen teipattu tarrat – tuo paljon näkyvyyttä
kun liikenteessä ja tapahtumissa

• Kärryyn voi tutustua 4H:n omissa tapahtumissa

• Artikkelit paikallissanomalehdissä: Etelä-Suomen Sanomat, 
Hollolan Sanomat, Päijät-Häme –lehti

• Esitellään Hollolan ja Asikkalan kunnan järjestämissä 
yhdistysilloissa

• Tapahtumakärryllä omat nettisivut: www.tapahtumakarry.4h.fi



Tapahtumakärryn ympäristövaikutukset

• Tapahtumakärryn ympäristövaikutuksia tutkitiin
kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta

• Suurin osa tavaroista sellaisia, ettei niitä hankittaisi varta vasten
• Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin suurin osa tavaroiden valmistuksen

päästöistä

• Mahd. ostettavien asioiden valmistuksen päästöt ~110 kgCO2e

• Kärryn valmistuksen päästöt ~1500 kgCO2e



Tapahtumakärryn ympäristövaikutukset

• Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat ajokilometreistä

• Esim. Matka Hollola-Asikkala (yht. 132 km)

• Khk-päästöt 27 kgCO2e 

• Samalla päästömäärällä (sama auto) voisi ajaa 152 km ilman kärryä

• Lyhyempi kuljetusmatka (yht. 40 km)

• Khk-päästöt 8 kgCO2e

• Samalla päästömäärällä (sama auto) voisi ajaa 46 km ilman kärryä



Tapahtumakärryn ympäristövaikutukset

• Ympäristövaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta
eivät yksiselitteisiä

• Toiminta vaikuttaa mahdollisesti kuitenkin ihmisten
ajatusmaailmaan jakamistaloutta tukien -> laajempia hyötyjä
myöhemmin!



Yhteystiedot

www.lab.fi/projekti/maallemuuttajat2030

www.tapahtumakarry.4h.fi

Kaisa.Tuominen@lab.fi

puh. 0447085113

Facebook: Maallemuuttajat 2030

Instagram: maallemuuttajat2030

http://www.lab.fi/projekti/maallemuuttajat2030

