
CENTERFIELD TEAM Finland OY

KAIKKI TARVITSEMASI YHDELLÄ 
YHTEYDENOTOLLA

”YHTEYDENOTTO KANNATTAA AINA”

” Puhalletaan yhteiseen hiileen –
asiakasta tyydyttävän kokonaisuuden saavuttamiseksi”



CENTERFIELD TEAM 
Finland OY

- Perustettu Joulukuussa 2016

- Vuonna 2017 aloitettu kumppanien hankinta ja 
verkostojen luominen

- Vuonna 2018 kumppaniverkoston 
laajentaminen ja varsinaisen toiminnan 
aloittaminen ”täysillä”



CENTERFIELD TEAM Finland OY

TOIMINTAPERIAATE



Yksityisille ja yrityksille
kohdennettuja.

Tarvittaessa räätälöityjä
• Ohjelmatoimistot
• Painotuotteet
• Kuljetukset 

(henkilö- ja hyötyajoneuvot)

• Verkkotuotteet
• Digimarkkinointi
• Graafinen suunnittelu
• Valo-, video- ja ilmakuvaus
• Tilavuokraus 
• Materiaalivuokraus 
• Soittimet 

• PA laitteisto
• Asennukset
• Lavarakenteet ja korokkeet
• Äänentoisto ja Valot

• Työvoima 
• Catering
• PR-tuotteet
• Studio
• Mainostoimisto
• Majoitus
• Kukat



Artisteille

• Soittimet 
• Lavarakenteet
• Studiot
• Levy-yhtiöt

• Digimarkkinointi
• Valokuvaus
• Materiaalivuokraus 
• Valot ja ääni
• PR-, Promo- ja fanituotteet

• Kuljetukset (hyötyajoneuvot)
• PA laitteistot
• Painotuotteet
• Ohjelmatoimisto palvelut

• Verkkosivut
• SOME
• Graafinen suunnittelu



Kumppanit

• Kaikki kumppanimme saavat käyttöönsä muiden kumppaneidemme 
kanssa neuvottelemamme edut, olemalla yhteydessä meihin.

• CTF:n toimintaperiaate on olla avoin, luotettava, 
helposti lähestyttävä ja rehellinen.

• Emme kilpaile kumppaniemme kanssa.

• ”Puhalletaan yhteiseen hiileen asiakasta tyydyttävän kokonaisuuden 
saavuttamiseksi”



CENTERFIELD TEAM Finland OY

OTA YHTEYTTÄ
KAIKKI PALVELUT YHDEN 

”NAPIN” TAKANA

www.ctfinland.com

http://www.ctfinland.com


CENTERFIELD TEAM -
Finland OY

Toimitusjohtaja
Pekka Wallenstjerna
p. 040-686 1333
pekka.ctfin (a) gmail.com

Palveluiden ja toiminnan 
kehittäminen
Yhteistoiminta

Hallituksenpuheenjohtaja
Ari Viitala
p. 040-077 4273
ari.ctfin (a) gmail.com

Tiedotus
Palveluiden ja toiminnan 
kehittäminen

Asiakkuuspäällikkö
Jari Markkula
p. 040-554 6290
jari.ctfin (a) gmail.com

Asiakkuudet
Verkkosivusto
SoMe
Palveluiden ja toiminnan 
kehittäminen

Verkkosivumme löytyy osoitteesta:
www.ctfinland.com

Facebook:
https://www.facebook.com/kapitaanit/

http://www.ctfinland.com
https://www.facebook.com/kapitaanit/




Referenssejämme

ü Riihimäen kaupungin itsenäisyyspäivän 100v juhla

ü SP- kodin ”Tänään kotona” tapahtuma
ü Reserviläissoittokuntien loppuunmyyty konsertti –

Verkatehdas

ü Nuorisoliiton tapahtuma – Petäys
ü Iittalan musiikkijuhlien painotuotteita

ü Tyrvään Pappilan järjestysmies palvelut ja tapahtumat 
kesäkuun alusta alkaen

ü Hattulan kunnan kartanokierros – Hattula päivät

ü Syksyllä Wigwam Experience kiertue



Työhyvinvointi –
tapahtumana

• Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on monia
• Vaikuttavia asioita ovat mm.
– Osallistujien määrä
– Tapahtuman kesto

• TYHY voidaan jakaa karkeasti kahteen
– Lyhyt kestoinen max.6-8 h
– Koko päivä/ ilta yöpymisineen



TYHY-, TYKY-, Virkistys- tai 
Koulutuspäivä

• Pitopaikka
– Mökki

– Perinteinen pitopaikka
– Joku muu

– (kuljetukset)
• Aktiviteetti

– Luontoon liittyvät 
(opastettu sienestys, 
kalastus yms)

– Erilaiset safarit 
(vesijet, m-kelkka 
yms.)

– Ammunta ml. 
sarjatuliaseet

– Kumppanimme (Action 
Factory) yli 300 
erilaista aktiviteettiä 
esim. pakohuoneet

• Ruokailu
– Itse hankituista 

aineista (kokin 
opastuksella itse 
tehtynä)

– Tilattuna 
pitopalvelusta vast

• Sauna

• Illanvietto

• Majoittuminen

Pakettiin vaikuttavia tekijöitä 
ovat mm.

• Miehille/Naisille voidaan 
haluttaessa osoittaa oma 
aktiviteetti.

• Ruokailu, Itse valmistettu 
(kalastettu, sienestetty, 
ravustettu tai marjastettu). 
Toisen valmistamana 
(pitopalvelu).

• Saunavaihtoehtoja on monia 
mm. Savusauna, Traktorisauna 

• Illanviettopaikka ja 
mahdollinen esiintyjä 

• (Kuljetukset majoituksiin) 



Seminaari tai Kongressi

• Pitopaikka
– Hotellikokonaisuus
– Kokous-/Kongressi-

/Seminaaritila

• Aktiviteetti
– Minimessut
– Erilaiset näyttelyt
– Joku muu 

• Ruokailu
– Noutopöytä
– Ala Carté

• Illanvietto
– Monia eri mahdollisuuksia

• Majoittuminen
– Kumppanihotellit tai joku muu 

(esim. mökkivaihtoehdot)

Pakettiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

• Tapahtuma jossa erilaisille pienryhmille 
voidaan osoittaa omia aktiviteetteja 
esimerkiksi tapahtuman tauoille.

• Kysymällä muokataan tapahtuma 
näköiseksenne

• (Kuljetukset lisämajoituksiin, mikäli 
lähimmät majoittumisvaihtoehdot täynnä) 





Pääosa kumppaneistamme


