Tapahtumien Digiloikka – Tilaisuuksien hallinnan pilotti, Hakosalo Software Oy
1. Taustaa
Hakosalo Software Oy suunnitteli ja toteutti Tapahtumien Digiloikka -hankkeessa pilotin, jossa pilotoitiin
tapahtumien julkaisua rajapinnan kautta Satakunnan yhteiseen tapahtumatietokantaan SatakuntaEventsiin,
jota kautta tapahtumat näkyvät reaaliaikaisesti, julkisesti kaikissa SatakuntaEvents-tietokantaa
hyödyntävissä tapahtumakalenterissa/palveluluissa.
Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden tietojärjestelmätuottaja ja tapahtumahallinta on yksi
merkittävä osa kuntien ja kehittämisyhtiöiden palvelukokonaisuutta. Näemme Hakosalolla alueellisen ja
jopa valtakunnallisen tapahtumatietokannan hyväksi asiaksi. Jatkossa myös varmasti vielä enemmän
yrityksille ja tietyille kohderyhmille suunnattujen tapahtumien osalta.
Pilotissa Hakosalon tavoitteena oli pilotoida Hakosalon nykyisten satakuntalaisten kunta- ja
kehittämisyhtiöasiakkaiden olemassaolevien tapahtumien näyttämistä SatakuntaEventstapahtumatietokannassa ”[x] Näytä tapahtuma SatakuntaEvens-tietokannassa” -periaatteella. Nopeasti
kuitenkin todettiin, että suuri osa noista tapahtumista oli yrityksille ja yrittäjille yms. yksittäiseslle
kohderyhmälle suunnattuja eivätkä ne oikein sopineet tähän pilottiin, jossa muut tapahtumat olivat
enemmän yksityisille suunnattuja tapahtumia, kun SatakuntaEventsin tapahtumat olivat suurin osa Porin ja
lähialueiden ns. kuluttajille suunnattuja tapahtumia.
Saimme keväällä 2018 sopivasti yhteydenoton Porin Päivä -organisaatiolta toteuttamamme SuomiAreenatapahtumahallintajärjestelmän suositusten pohjalta. Porin Päivä -järjestäjillä oli saada joku apu
nelipäiväisen Porin päivän tapatumien hallintaan, joka hoidettiin excel-tiedostojen, sähköpostin ja
puhelimen avulla ja julkaisu yhdellä PDF-tiedostolla.
Totesimme, että Porin Päivä -tapahtumahallinta sopisi erinomaisesti Tapahtumien Digiloikka -pilottiin,
tapahtumia oli paljon, oli valmis käyttäjätarve ja Porin päivän tapahtumat saisivat näkyvyyttä
SatakuntaEvents-rajapinnan kautta automaattisesti mm. Porin Kaupungin verkkosivuilla.
Päätimme tarjota Porin Päivän käyttöön oman tapahtumanhallintasovelluksen ja rakentaa siihen
ominaisuudet, joilla tapahtumat julkaistaan myös SatakuntaEvents-tietokannassa.
2. SatakuntaEvents-rajapinta
Saimme SatakuntaEvents-rajapinnan dokumentaation Dyme Solutions Oy:ltä ja ryhdyimme testaamaan
sitä. Teimme ensin yksinkertaisen sovelluksen, jolla testasimme rajapinnan lukemista, ja se toimi hyvin.
Sen jälkeen aloimme testaamaan rajapintaan kirjoitusta ja tätä varten Dyme antoi käyttöömme
testitietokannanosoitteet ja tunnukset. Yhteistyö Dymen kanssa sujui erinomaisesti, saimme heiltä neuvoja
ja apuja, jos rajapinnan kanssa oli ongelmia. Ongelmat olivat pieniä ja ne saatiin ratkottua nopeasti.

3. Porin päivän sovellus
Teimme Porin päivän tapahtumia varten räätälöidyn sovelluksen. Sovellus on kaksiosainen, hallintapuolella
sisäänkirjautunut käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tapahtumia sekä lähettää hyväksytyt tapahtumat
SatakuntaEvents-tietokantaan. Katselupuolella tavallinen kuluttaja pääsi sovelluksella katselemaan ja
etsimään Porin päivän tapahtumia.
Yksi käytännön hyöty oli mm. se, että tapahtumaa järjestävä yhdistys näkee sovelluksesta heti esikatselun
mitä tapahtumasta on kerrottu ja osaa heti pyytää muutokset. Järjestelmä on reaaliaikainen eli myös
tapahtuman aikana voidaan tehdä muutoksia tapahtuman tietoihin ja jopa lisätä uusia tapahtumia jos niitä
tulee tietoon kesken Porin Päivien.
Sovellus on mobiiliystävällinen ja se sai paljon positiivista palautetta sekä järjestäjiltä että loppukäyttäjiltä.
Järjestelmää tullaan käyttämään myös tänä vuonna 2019 ja siihen tultaneen lisäämään ainakin
tapahtumien esittelykuvat ja muutamia muita tietoja.
Tässä palautetta, jota saimme järjestelyorganisaatiolta:
”Porin Päivän ohjelmakeruu on tapahtunut aiemmin perinteisesti excelillä. Ohjelman järjestäjä lähettää
tiedot sähköpostissa, josta poimitaan tiedot käsin exceliin ja sitä päivitetään ja muokataan muutosten
tullessa. Se on ollut hankalaa, koska tallennettua pdf:ää on lähetetty usealle taholle ja pienet muutokset
ovat aiheuttaneet aina melkoisen sähköpostirallin.
Nyt uusi ohjelma on erään hallituksen jäsenemme suulla sanottuna helvetin hyvä. Näin hallintakäyttäjän
näkökulmasta kommentti pitää enemmän kuin paikkansa. Tiedot tulevat meille edelleen sähköpostissa,
mutta nyt niiden laittaminen ja muokkaaminen on paljon helpompaa, loogisempaa ja yksinkertaisempaa.
Samoin krjausten tekeminen. Tässä samassa yhteydessä on saatu käyttöön porinpaiva.fi -sivusto, jonne
tämä ohjelma automaattisesti päivittyy ja sitä osoitetta jaetaan kaikkialle. Työ on yksinkertaisempaa,
laadukkaampaa ja tiedot ovat varmasti oikein.”
Tässä muutamia ruudunkaappauksia järjestelmästä.
Porissa 25.2.2019
Petri Hakosalo

Hallintaliittymä:

Loppukäyttäjän näkymä www-selaimella:

Porin kaupungin tapahtumakalenteri
Esimerkki miten vastaavat tapahtuman näkyvät Porin Kaupungin verkkosivuilla:

{
"publication_status": "Public",
"event_status": "EventScheduled",
"name": {
"fi": "Porin päivä: Porin Päivän Tanssit Viikkarin Valkama Salis"
},
"start_time": "2018-09-27T13:00:00.000Z",
"end_time": "2018-09-27T15:00:00.000Z",
"description": {
"fi": "Kato siä voi nähr tuttui ja jos joku viä hakkee tanssiinki, Siäl o soittamas tua JOARES –
yhtye ja solistin o Pentti Laine!"
},
"short_description": {
"fi": "Tul ny sääki!"
},
"provider_name": "Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA",
"provider_email": "-",
"provider_phone": "-",
"provider_link": "https://www.porinpaiva.fi/Kaikki/?uid=4",
"provider_contact_name": "-",
"provider_contact_phone": "-",
"provider_contact_email": "-",
"audience": [],
"images": [
{
"@id": https://satakuntaevents.fi/api/v2/image/341/
}
],
"location": {
"name": {
"fi": "Pori"
},
"id": "pori:12",
"@id": https://satakuntaevents.fi/api/v2/place/pori:12/
},
"location_extra_info": {
"fi": "Viikkarin Valkama"
},
"position": {
"lat": "61.485613",
"lng": "21.796830"
},
"keywords": [
{
"@id": https://satakuntaevents.fi/dev/api/v2/keyword/system:topic:poriday/
}
],
"offers": [
{
"is_free": true,
"price": null,
"info_url": null,
"description": null
}
]
}

