


 
Kokonaisvaltainen tapahtuma-
alusta live, hybridi ja 
virtuaalitapahtumiin 



 
 

  
 

Tavata oppilaitoksilla 
✓ Oppilaitoskäytössä tällä hetkellä muutamilla oppilaitoksilla eri käyttötarkoituksiin 

✓ Oppilaitoksen omien tapahtumien järjestäminen (rekrytapahtumat, avoimet ovet, kävijäpäivät, webinaarit 
yms.) + opetuskäyttö yhden alustan kautta 



  

 
 

 

  

 

 
 

 
  

 

 
  

✓ Tapahtuman luonti on helppoa ja nopeaa

✓ Lisää roolit, tarjotaan & etsitään valinnat ja 
lisäkysymykset osallistujien avuksi
kontaktien löytämiseen

✓ Lisää ohjelma ja esiintyjät

✓ Stream- ja tallennelinkit upotettavissa
ohjelmaan

✓ Viesti osallistujille suoraan Tavatasta

✓ Esittele tapahtuman sponsorit/kumppanit 
(tulossa syyskuussa 2020)

Käytännössä 

✓ Osallistujat liittyvät tapahtumaan 
tapahtuman yksilöllisellä 
liittymiskoodilla – myös 
osallistujatietojen importointi sekä 
integraatiot mahdollista 

✓ Tapahtumien ja verkostojen osallistujilla 
oma profiilinsa 

✓ Kätevä niin opiskelijalle kuin 
ohjaajallekin– oman oppilaitoksen 
tapahtumat ja opetuskäyttö samalla 
alustalla 



   Tavataan livenä tai virtuaalisesti! 

#live 

Livetapahtumat 
✓ Messut, seminaarit,  yms.  

Livesijainnissa 
✓ Alusta ta pahtuman  

materiaaleille, ohjeistuksille, 
ohjelmatiedoille, osallistujiin  ja  
näytteilleasettajiin  
tutustumiseen 

✓ Tapaamiset  paikan  päällä 
numeroiduissa pöydissä 

#hybrid 

Hybriditapahtumat 
✓ Osallistujia  livenä ja  etänä -

tuo tapahtuma 
etäosallistujien  ulottuville 

✓ Käytössä  live- ja  
videotapaamiset  -
osallistuja sopiva t 
tapaamisen  muodosta 

#virtual 

Virtuaalitapahtumat 
✓ Täysin  verkossa  olevat 

tapahtumat 
✓ Virtuaalisen  ohjelman 

tuominen  alustalle: 
striimit ja tallenteet yms. 

✓ Videotapaamiset 



  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

✓ Tapahtuman luonti on helppoa ja nopeaa

✓ Lisää roolit, tarjotaan & etsitään valinnat ja 
lisäkysymykset osallistujien avuksi
kontaktien löytämiseen

✓ Lisää ohjelma ja esiintyjät

✓ Stream- ja tallennelinkit upotettavissa
ohjelmaan

✓ Viesti osallistujille suoraan Tavatasta

✓ Esittele tapahtuman sponsorit/kumppanit 
(tulossa syyskuussa 2020)

Oppilaitosten ohjauskäyttö 
✓ Ympäri vuoden avoinna oleva verkosto / 

yhteisö, esim. tutkinto- / alakohtaiset 
yhteisöalustat 

✓ Jaettavat materiaalit / ajankohtaiset asiat / 
ohjeistukset 

✓ Vuorovaikutteisuus 

✓ Pienemmät tilaisuudet / tapahtumat: 
pienryhmäohjaukset, ryhmälle suunnatut 
webinaarit, luennot, infot yms. 

✓ Yksilöohjaus esim. kahdenkeskisissä 
tapaamissa, joita voidaan sopia alustan kautta 

✓ Tilaisuuksiin / tapahtumiin, 
pienryhmäohjauksiin ja 
yksilöohjauksiin/tapaamisiin käytettävissä 
Tavatan videotapaamissovellus 



 
  
  

   
 

 
 

  
  

  

Järjestäjälle helppo 
Tapahtumanluonti on helppoa ja 
intuitiivista, muokkaat ja hallinnoit 
tapahtumaa kätevästi omasta 
näkymästäsi 

Kustomoitava 
Päätät itse, mitä ominaisuuksia 
hyödynnät ja kustomoit 
tapahtumasi juuri tarpeeseesi 
sopivaksi – me autamme! 

Tapahtuman seuranta 
Saat tapahtumastasi reaaliaikaista 
statistiikkaa, kuten kävijöiden 
aktiivisuus ja tapaamisten seuranta. 
Tapahtuman jälkeen näet mm. 
suosituimmat matching kategoriat, 
kumppanit ja muuta hyödyllistä 
tietoa seuraavaa tapahtumaa varten! 



Yhteenvetona 
✓ Tavata-alustan  hyödyntäminen  oppilaitoksille: 

✓ Oppilaitoksen  tapahtumat + opetus- / ohjauskäyttö 

✓ Mahdollisuudet erilaisten  tapahtumien  toteuttamiseen 

✓ Opetus- ja ohjauskäytössä  alusta ryhmille yhteiseen 
työskentelyyn  ja omiin  tilaisuuksiin: 
pienryhmätapaamiset, yksilötapaamiset, luennot, 
webinaarit, breakout-huoneet ja yhteistyöskentely + 
ryhmän  muut tiedot, materiaalien jako ja yhteydenpito. 

✓ Digitaalisiin alustoihin ja niiden  käyttöön  tutustuminen  
sekä tapahtumapuolen uudet ja nykyaikaiset  ratkaisut  
haltuun 



Kiitos! 




