
Opinnäytetyö (AMK) 

Viestintä 

Mediatuotanto  

2013 

 

 

 

 

Emma Inkinen 

”VAIN  JOHNNY  DEPP  
PUUTTUU” 
– Taideakatemian Yö -tapahtuman 
kehittämissuunnitelma 

  



OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Viestintä | Mediatuotanto 

2013 | 52 sivua + 37 sivua liitteitä 

Markus Hatakka 

Emma Inkinen 

”VAIN  JOHNNY  DEPP  PUUTTUU”  – 
TAIDEAKATEMIAN YÖ -TAPAHTUMAN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Käytännön opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Taideakatemian Yö -kulttuuritapahtumaa. 
Taideakatemian Yö on Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry:n järjestämä 
vuosittainen tapahtuma, jossa näytetään turkulaisille, mitä Taideakatemian seinien sisällä 
opiskellaan. Tapahtuman ominaisuuksiin kuuluvat yhdessä tekeminen ja poikkitaiteellisuus. 

Opinnäytetyöprosessi alkoi tarkoituksena tehdä tapahtumalle kehittämissuunnitelma, mutta 
lopulta prosessin oheistuotteena syntyi tapahtuman kattava projektisuunnitelma, jonka 
perusteellinen laatiminen oli jäänyt vuosittain esituotannon kiireellisten käytännön tehtävien 
takia syrjään. Opinnäytetyöraportissa käsitellään kehittämistyön tuloksena syntyneitä 
kehitysehdotuksia, ja ne on sisällytetty projektisuunnitelmaan. 

Opinnäytetyön lähdemateriaalina on käytetty tapahtumatuotantoa ja yleistä kehittämistyötä 
käsittelevää kirjallisuutta sekä tapahtumaan liittyviä omia kokemuksia ja havaintoja, joita on 
kertynyt kuluneiden kolmen mukanaolovuoden aikana. 

Kehittämisprosessi alkoi tavoitteiden asettamisella ja analysoimalla kehitystoimenpiteitä vaativia 
osa-alueita. Analyysin tuloksena löydettiin neljä suurempaa kehityskohdetta, tapahtuman 
tavoite, maine, organisaatio sekä ohjelma ja sen ideointi. Sekä projektisuunnitelmassa, että 
opinnäytetyöraportissa on esitetty ratkaisuja havaittuihin puutteisiin, ja osaan kohteista on jo 
tehty kehitystoimenpiteitä. Loput toimenpiteet tullaan toteuttamaan syksyn 2013 tapahtuman 
yhteydessä. 
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“THE  ONLY  THING  MISSING  IS  JOHNNY  DEPP”  – 
DEVELOPMENT PLAN FOR NIGHT  OF  THE  ARTS’  
ACADEMY -EVENT 

The aim of my practical thesis was to develop a cultural event called TaideakatemianYö, Night 
of the Arts Academy. Night of the Arts Academy is an annual event organized by TOY, the 
student association of Turku Arts Academy. The main aim of the event is to show the 
inhabitants of Turku how the students study within the walls of the Arts Academy in Turku 
University of Applied Sciences. The features of the event include things such as 
multidisciplinary art and working together as a community. 

The process of the thesis began as a decision to make a development plan for the event. 
However, in the end no development plan but a project plan for the event was born as aco-
product of the project. The project plan had been sidedannually due to urgent practical tasks of 
the pre-production. The thesis report covers the development proposals resulting from the 
development, and they are included in the project plan. 

Literature of both event management and common development has been used as the source 
material of the thesis in addition to writer’s  own  experiences and observations accumulated over 
the past three years of being a part of the production group. 

The development process began as setting the objectives and analyzing the development need 
of different parts of the event. As a result of the analysis four larger development areaswere 
chosen to be developed. The areas werethe target, the reputation, the organization, and the 
program of the event. Both project plan and the thesis report present solutions to the identified 
weaknesses, and some of the solutions have already been brought to practice. The rest of the 
solutions will be implemented during the fall 2013. 
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1 JOHDANTO 

Taideakatemian Yö on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

tulosalueen vuosittainen taidonnäyte – opiskelijoiden järjestämä tapahtuma, 

jonka tavoite on osoittaa kaupunkilaisille ja päättäjille, että kulttuurin ja taiteen 

koulutus on tarpeellista ja tuloksellista. Avoimien ovien illassa koulun taide- ja 

media-alojen opiskelijat valtaavat Taideakatemian ja esittelevät osaamistaan, 

kutsuvat kaupunkilaiset osallistumaan taiteen tekemiseen sekä verkostoituvat ja 

luovat kontakteja keskenään. 

Päävastuu Taideakatemian Yö -tapahtuman järjestämisestä kuuluu Turun 

Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry:lle. TOY ry on voittoa tavoittelematon 

yhdistys, jonka jäsenet ovat Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

tulosalueen opiskelijoita. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistuvat erilaisiin 

koulutusta kehittäviin työryhmiin ja pajoihin sekä koordinoivat oppilaitoksen 

opiskelijoita yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja projekteissa.Yhdistyksen 

tarkoituksena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana koulutus- ja 

sosiaalipoliittisissa, sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhdistyksen 

tavoite on edistää ja kehittää oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä, lisätä 

ammatillisen koulutuksen arvostusta ja opiskelijoiden omaa toimintaa. 

Käytännön opinnäytetyöni aihe on Taideakatemian Yö -tapahtuman 

kehittäminen. Kehittämistyötä edellyttävään nykytila-analyysiin on kerätty tietoa 

kuluneen kolmen vuoden aikana, joina tapahtuma on järjestetty kolme kertaa. 

Tänä aikana tapahtumaa on kehitetty jatkuvasti, mutta kehitystyön suunnittelu 

on ollut puutteellista, eikä tuloksia olla päästy mittaamaan. Päädyin valitsemaan 

tapahtuman kehittämistyön opinnäytetyöni aiheeksi huomatessani, että 

Taideakatemian Yön tuottajat ja päävastuussa oleva TOY ry ovat joka syksy 

tapahtuman tuotantoprosessin alkaessa saman ongelman edessä: 

tapahtumasta löytyvä tieto on lähinnä suullista perimätietoa, eikä suunnitelmia 

tai raportteja löydy tuotannon tueksi. Tuotannossa on usein myös pieniä 

kehittämistavoitteita, joihin pyritään puuttumaan, mutta suunnitelmallisuus ja 

tarkat, mitattavat tavoitteet puuttuvat.  
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Opinnäytetyöprosessin ja kehittämistyön tuotteena syntyi tapahtuman 

projektisuunnitelma. Tapahtumalle ei oltu laadittu projektisuunnitelmaa, ja 

tavoitteita on vaikea noudattaa jos niitä ei olla määritelty tarkasti. Tapahtumaa 

on  tuotettu  enemmänkin  ”näillä  mennään”  -asenteella kuin suunnitelmallisesti ja 

tavoitteisiin tähdäten. Sekä opinnäytetyöraportissa että projektisuunnitelmassa 

on hieman päällekkäisyyksiä, sillä koin vaikeaksi kirjoittaa toiseen 

dokumenteista   ”mitä   pitäisi   tehdä”,   kun   taas   toisen   tulisi   keskittyä ainoastaan 

siihen   ”mitä   tein   ja   miten”. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Turun 

Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry, ja tapahtuman projektisuunnitelma 

on luovutettu yhdistykselle opinnäytetyöprosessin päätteeksi. 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän käytännön opinnäytetyön tavoite on ymmärtää tapahtuman 

kehittämistyön taustaa ja yleisen kehittämistyön soveltamista kulttuurialalle. 

Tavoitteena on kartoittaa tapahtuman kehitystarpeita, valita kaksi tai kolme 

suurempaa kehittämistä vaativaa tapahtuman osa-aluetta, ja antaa 

kehitysehdotuksia havaittuihin puutteisiin tai ongelmallisiin toimintatapoihin.  

Tavoitteeni on, että opinnäytetyön ansiosta tulevaisuuden tapahtumien 

tuottajilla on selkeä peruspaketti, jonka pohjalta he voivat lähteä tuottamaan 

tapahtumaa. Projektisuunnitelman tavoite on antaa tietoa tapahtuman 

historiasta, perustiedoista sekä hyvistä käytännöistä kun taas 

opinnäytetyöraportin tavoite on antaa kehitysehdotuksia erityisesti syksyn 2013 

tapahtumaa varten. 

Opinnäytetyön tuloksena ei ole syntynyt erillistä kehityssuunnitelmaa, vaan 

opinnäytetyöraportti on syntynyt kehitystarvekartoituksen sekä 

kehittämistoimenpiteitä vaativien osa-alueiden tutkimisen tuloksena. 

Kehitysideoita on esitetty sekä opinnäytetyöraportissa että 

projektisuunnitelmassa. Näiden ideoiden pohjalta tehty itse kehitystyö tapahtuu 

seuraavan tapahtuman, eli vuoden 2013 Taideakatemian Yön yhteydessä. 
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Tavoitteena on toteuttaa kehityssuunnitelmassa mainitut kehittämistoimenpiteet 

ja arvioida kehittämistoiminnan hyötyjä.  

1.2 Rajaukset 

Opinnäytetyön kehittämissuunnitelma on rajattu käsittelemään kolmea 

tapahtuman tuotantoon liittyvää osa-aluetta. Osa-alueet ovat tuote, markkinointi 

ja tiedottaminen sekä organisaatio. Tuotteen osa-alueen sisältä 

kehittämistoimenpiteitä tarvitseviksi alueiksi valikoituivat tapahtuman tavoite, 

sekä ohjelma ja sisältö, kun taas markkinoinnin ja tiedottamisen osa-alueelta 

kehittämistoimenpiteitä vaativat tapahtuman maine, brändi ja imago. 

Projektisuunnitelman tekeminen oli osaltaan tapahtuman kehittämistä, joten se 

on omanlaisensa projekti- ja kehityssuunnitelman yhdistelmä. Varsinaisessa 

opinnäytetyöraportissa käsitellään kehitystyön teoriataustaa, tapahtuman 

viitekehystä sekä jo tehtyjä että tulevaisuudessa tehtäviä kehitystoimenpiteitä. 
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2 TOY RY JA TAPAHTUMAN ERITYISPIIRTEET 

2.1 Yhdistyksen historiaa ja sääntöjä 

Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry perustettiin vuonna 1998, ja 

sen toiminnan laajuus ja opiskelijoiden osallistumisaktiivisuus on vaihdellut 

vuosien varrella. Yhdistys koostuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta hallituksen 

jäsenestä, ja sillä oli keväällä 2013 hieman alle sataliittymismaksun maksanutta 

jäsentä 600 opiskelijan Taideakatemiassa. Jäsenten vähyys selittyy sillä, että 

yhdistys on pyrkinyt tuomaan palveluitaan tasapuolisesti koko tulosalueen 

opiskelijoille jäsenyydestä riippumatta. Jäsenrekisteriä on kuitenkin yhdistyslain 

puitteissa kerättävä, joten opiskelijoita on pyritty houkuttelemaan jäseniksi 

erilaisten opiskelija-alennusten ja tiedotustärppien myötä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa 

opiskeluun liittyvissä asioissa 

 toimia jäsentensä palvelujärjestönä kehittäen jäsenyyteen liittyviä yleisiä ja 

yhteisiä etuja 

 edistää ja ylläpitää oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä 

 lisätä ammatillisen korkeakoulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijoiden omaa 

toimintaa 

 edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta 

 edistää kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa 

 edustaa opiskelijoita oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella sekä valita edustajia 

eri toimikuntiin ja ryhmiin 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa 

 järjestää kokouksia, joukkotilaisuuksia ja kampanjoita 

 pitää yhteyttä kouluihin, opettajiin ja eri viranomaistahoihin 

 tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja sekä toimii niiden puolesta 
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 ohjaa ja neuvoo jäseniään opiskeluun liittyvissä asioissa järjestämällä 

kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa 

koskevia selvityksiä 

 toimii yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

 ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 

 omistaa toiminnalleen tarpeellista kiinteää omaisuutta 

 toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan tapahtumia ja muita julkisia 

huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä 

 tehdä julkaisutoimintaa 

 myydä tapahtumanäkyvyyttä, kuten haalarimainospaikkoja ja mainoksia 

julkaisuissa 

 tehdä yhteistyötä muita hyödykkeitä vastaan 

2.2 Opiskelijatapahtumien piirteitä 

Opiskelijayhdistysten järjestämille tapahtumille on ominaista valmiiseen 

tapahtumaympäristöön, kuten ravintolaan sijoittuminen sekäsisällön 

keskittyminen runsaan alkoholin käytön ympärille. Tapahtumilla saattaa olla 

erikseen nimetty teema, mutta se ei välttämättä näy tapahtuman nimen tai 

markkinointimateriaalin ulkopuolella, kuten sisällössä. Näiden opiskelijabileiden 

lisäksi Suomesta löytyy useita suurempia tapahtumia, joita järjestämässä on 

useampi yhdistys ja taustavoimista saattaa löytyä paikallinen opiskelijakunta. 

Tällaisia tapahtumia ovat erilaiset risteilyt, vapputapahtumat, eri baareja 

kiertävät approt ja urheilutapahtumat, kuten Akateemisen Kyykän MM-kilpailut 

ja Olutsuunnistus.Yhdistyksillä on usein yhdestä neljään tapahtumavastaavaa, 

joista ainakin yksi on hallituksen jäsen. Tapahtumavastaavat tekevät yhteistyötä 

paikallisten ravintoloiden kanssa, ja organisoivat tapahtuman 

markkinointimateriaalien, koristelujen sekä ohjelman toteutuksen ja 

suunnittelun. Lisäksi opiskelijakunnilla saattaa olla vuosittain vaihtuva 

yhdistykseltä palkkaa saava tapahtumatuottaja, joka vastaa suurempien 

tapahtumien toteutuksesta. Ravintolat ovat usein valmiita osallistumaan 
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markkinointi- tai ohjelmakustannuksiin. Lipputulot ohjataan usein suoraan 

yhdistykselle. Yksi tapahtumien tärkeimmistä elementeistä on lipunmyynnissä 

myytävät haalarimerkit, joita tullaan rajoitetun määränsä takia jonottamaan jopa 

useita tunteja ennen tapahtuman ovien avaamista. 

TOY ry:n Taideakatemian Yö eroaa opiskelijabileistä monella tapaa, mutta 

muun muassa yliopistojen kulttuuritarjonnasta löytyy yhtäläisyyksiä: esimerkiksi 

speksit, yleisön kanssa interaktiivisesti sisältöä rakentavat 

opiskelijateatteriesitykset ovat sekä tavoitteiltaan että työmääriltään jo 

yhdenkaltaisempia Yön tuotannon kanssa. Taideakatemian Yö eroaa 

perinteisistä opiskelijabileistä pitkän esituotantoaikansa, budjettinsa sekä siihen 

käytettyjen työtuntien takia. Vaikka opiskelijabileiden taustajärjestönä olisi 

opiskelijayhdistys, tapahtumapaikka, eli esimerkiksi ravintola vastaa 

tapahtuman turvallisuudesta, tiloista, anniskelusta sekä pitkälti myös 

markkinoinnista ja ohjelmasisältöjen tuottamisesta. Taideakatemian Yön 

taustalla on ainoastaan yksi taho, Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY 

ry.  

Näiden yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien löytäminen on omalta osaltaan 

tärkeää Taideakatemian Yön tuottamisen kannalta. Niin kauan, kun yhdistys 

nimeää yhdeksi pääkohderyhmistään Turun ammattikorkeakoulun muut 

opiskelijat, tuottajien on ymmärrettävä opiskelijoita ja syitä, miksi bileissä ja 

muissa opiskelijatapahtumissa yleensä käydään. Opiskelijoiden saavuttamista 

käsitellään lisää opinnäytetyön viidennessä luvussa. 
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3 TAPAHTUMAN KEHITTÄMISTYÖ, SUUNNITTELU JA 
TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa perehdytään kehittämistoiminnan ja tapahtumien kehittämisen 

teoriataustaan alan kirjallisuuden ja julkaisujen avulla. 

Tapahtuma kehittyy, vaikka sitä ei tietoisesti kehitettäisikään. Kehitystyö 

perustuu tällöin sattumiin ja päämäärättömään ajelehtimiseen, eikä 

suunnitelmalliseen kehitystyöhön. Tapahtumia kehitetään pitkälti palautteiden ja 

yhteenvetojen pohjalta. Yhteenveto koostetaan pääsääntöisesti järjestetyn 

tapahtuman jälkeen, ja siinä arvioidaan tapahtuman onnistumisia ja 

epäonnistumisia. Se koostuu usein käytännön järjestelyjen toimivuudesta ja 

logistisista kysymyksistä, kun taas suuren kuvan ja tuotannon eri osa-alueiden 

kokonaisuuteen sijoittumisen pohtiminen jätetään vähemmälle. Välttämättömät 

ongelmat korjataan, jotta tapahtuma voitaisiin järjestää uudelleen, mutta eri 

toimijoiden välinen vuoropuhelu ja tarkoituksenmukainen kehittämistyö 

unohdetaan. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 23.) 

Joni Kinnunen määrittelee jo olemassa olevan tapahtuman kehittämisprosessin 

vaiheita Tapahtumatuotannon Palapeli -julkaisussa. Kehittämistyö alkaa 

tavoitteiden määrittelemisellä, jonka jälkeen varsinainen kehittäminen aloitetaan 

kartoittamalla tapahtuman perustietoja. Perustietoja kartoittamalla selvitetään, 

mistä lähtökohdista tapahtuma toimii.Perustietoja voidaan kartoittaa esimerkiksi 

seuraavien kysymysten avulla: 

 Miksi tapahtumaa järjestetään?    

 Ketkä ovat tapahtuman kohdeyleisöä? 

 Mihin kohdeyleisön tarpeeseen tapahtuma vastaa?    

 Mitkä ovat tapahtuman sisällöt?    

 Miten tapahtuma pyrkii erottumaan muista vastaavista tapahtumista?   

 Minkä kuvan tapahtuma itsestään antaa? 

 Ketkä vastaavat tapahtuman järjestelyistä? 
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 Mikä on tapahtuman toiminta-ajatus, tulevaisuusnäkymä   ja minkälaisia arvoja 

tapahtumalla on? (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 29.) 

Taideakatemian Yön kehittämistyö alkoi juuri perustietojen kartoittamisesta, 

sekä niiden kirjaamisesta projektisuunnitelmaan. Jouduin käyttämään erityisesti 

tapahtuman tavoitteen ja tarpeen pohtimiseen aikaa, sillä kumpikin on vaihdellut 

vuosien varrella. Huomasin, että kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen 

kerran koulutusolojen parantamistarpeen takia, viime vuosien tapahtumat olivat 

ajelehtineet päämäärättömästi ilman tavoitetta. Taideakatemian Yö oli TOY ry:n 

tapa, jota järjestettiin vain koska ennenkin oltiin tehty niin. 

Tapahtuman kehittämistoiminnan tulee pohjautua useista tietolähteistä 

kerättyyn tietoon. Sen sijaan, että järjestäjä perustaisi kehittämisprosessin 

ainoastaan omiin ajatuksiinsa, tietoa voidaan kerätä melko vaivatta tuotannon 

eri osa-alueista, eli tuotteesta, organisaatiosta, taloudesta, markkinoinnista ja 

tiedottamisesta, verkostoista sekä teknisistä järjestelyistä. (Iso-Aho& Kinnunen 

2011, 55.) 

Tuotteesta, eli tapahtuman sisällön laadusta saadaan tietoa organisaation 

sisältä sekä tapahtuman yleisöltä. Taideakatemian Yön tapauksessa 

tärkeimmät tietolähteet ovat siis esiintyjät sekä kävijäpalaute. Organisaation 

toiminnan arvioiminen perustuu organisaation edustajien arvioihin. Taloutta 

arvioidessa parhaana tietolähteenä toimivat edellisvuosien dokumentit sekä 

tuottajien raportit. Markkinoinnin ja tiedottamisen onnistumista voidaan tutkia 

esimerkiksi kysymällä kävijöiltä, mistä kanavista he ovat saaneet tietoa 

tapahtumasta ja mistä he haluaisivat saada sitä jatkossa. Verkostojen 

toimivuuden kannalta parhaita tietolähteitä ovat organisaation ja sidosryhmien 

edustajat. Teknisten järjestelyiden osalta tietoa voi kerätä 

tapahtumaorganisaation edustajien lisäksi asiakkailta ja viranomaisilta. (Iso-

Aho& Kinnunen 2011, 55-57.) 
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3.1 Kehityshankkeen alkuaskelet 

Ennen kehityshankkeen aloittamista on arvioitava onko kehitystoiminta 

mahdollista organisaation resurssien puitteissa sekä sitä, olisiko myös 

helpompia tapoja kehittyä. Kehittäminen on vain yksi tapa uudistua; 

tiedonhankintatapoina varastaminen ja ostaminen ovat oivallisia tapoja 

valjastaa jo valmiita käytäntöjä organisaation käyttöön (Kettunen 2008, 1). 

Varastamisella, kauniimmin sanottuna kopioinnilla, tarkoitetaan tässä 

yhteydessä muualla tuotetun tiedon vastikkeetonta käyttöönottoa. Varastamisen 

tulisi kuulua jokaisen organisaation ydinosaamiseen, sillä hyödyntämällä 

varastamista aina kun se on mahdollista organisaatiolla on mahdollisuus 

kohdentaa kehitysresurssit sellaisiin asioihin, joista ei ole saatavilla tietoa. 

Tehokas varastaminen edellyttää tietynlaista edelläkävijyyttä – messut, 

näyttelyt, patenttiseuranta ja henkilökuntalehdet ovat varastamisen nykypäivää 

kun taas teollisuusvakoilu on jäämässä historiaan. Osaamisen ostaminen on 

perusteltua silloin, kun syntymässä oleville tai jo syntyneille markkinoille 

halutaan tunkeutua nopeasti. Kasvuhakuisen yrityksen kannattavimmat 

osaamisen ostotavat ovat lisenssi ja knowhow –sopimus. Sekä varastaminen 

että ostaminen edellyttävät organisaatiolta mahdollisuutta tiedon 

ymmärtämiseen, soveltamiseen ja myöhemmin omaan kehittämistyöhön. 

(Kettunen 2008, 1-7.) 

Kehittämistoiminta koetaan usein konkreettisena toimintana, jolla tähdätään 

jonkin ennalta asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Kehittämistoimintaa voidaan 

jäsentää kuuden eri sanaparin avulla: 

1. Toimintatavan vai toimintarakenteen kehittäminen? 

2. Rajatut yksilökohtaiset uudistukset vai laaja-alaiset reformit? 

3. Ulkoapäin määritelty tavoite vai tekijöiden itsensä määrittelemä tavoite? 

4. Hankeperusteinen vai jatkuva kehittämistoiminta? 

5. Innovaatio vai diffuusio? 

6. Sisäinen kehittäminen vai toimitusprojekti? (Toikko& Rantanen 2009, 15.) 
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Taideakatemian Yön kehittämisprojekti on lähtenyt organisaation itsensä 

toimesta. Yhdistyksessä ollaan huomattu, että nykyiset toimintatavat eivät ole 

olleet riittäviä, ja että rakenteellisia muutoksia on tarvittu. Tapahtuman 

kehittäminen on ollut sekä toimintatavan, että toimintarakenteen, eli yhdistyksen 

kehittämistä. Kehittämistyö on rajattu TOY ry:hyn ja tapahtumaan, ja tavoite on 

määritelty itse. Kehittämistoiminta on jatkuvaa, ja sitä tehdään pääosin 

edellisvuoden tapahtumista ja palautteista oppimalla. Kehittämistoiminta 

perustuu sekä organisaation sisällä syntyviin innovaatioihin, että diffuusioihin, 

eli hyväksi koettujen toimintatapojen levittämiseen ja ideoiden myymiseen ja 

käyttöönottoon.  

3.2 Tapahtuman erityispiirteet ohjaavat tapahtuman kehittämistä 

Jokaisella toimialalla on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat kehitystyöhön, 

ja ovat usein jo itsessään hyvä kuvaus alalla vallitsevista ongelmista. 

Tapahtumatuotannon erityispiirteitä ovat muun muassa toimivuoden kiertokulku,  

organisaatio ja käytettävä työvoima, tukimuodot sekä yhteistyökumppanit. (Iso-

Aho& Kinnunen 2011, 24-27.)  

Taideakatemian Yö -tapahtuma ei ole organisaationsa ainoa tapahtuma tai 

yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tarkoitus, mutta toimivuoden kiertokulku 

vaikuttaa siihen silti merkittävästi. Seitsemännessä luvussa käsitellään 

tapahtuman organisaatiota, erityispiirteitä ja niiden kehittämistä tarkemmin. 

Tapahtuman kehittämistoiminnan näkökulmasta huomiota kiinnitetään erityisesti 

tuotteeseen, organisaation toimintaan, talouteen, markkinointiin ja 

tiedottamiseen, verkostoihin, teknisiin järjestelyihin sekä ulkoiseen 

toimintaympäristöön. Edellisten asioiden lisäksi tapahtumaan ja sen 

kehittämiseen liittyvät läheisesti tapahtuman rakenteiden ulkopuoliset asiat, 

jotka vaikuttavat tapahtumaan, mutta joihin tapahtumanjärjestäjä ei voi suorasti 

vaikuttaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi samoista kävijöistä kilpailevat 

tapahtumat. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 27.) 
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Taideakatemian Yön päätavoite ei ole tehdä taloudellista voittoa tai kisata 

kävijöistä rinnakkaisten tapahtumien kanssa, vaan tarjota opiskelijoille 

mahdollisuus harjoitella työelämän projekteissa työskentelyä jo opiskeluaikana. 

Kehittämistoiminnassa huomio siirretään siis ulkoisista seikoista tapahtuman 

rakenteiden sisällä oleviin asioihin. Oma kehittämistyöni on keskittynyt 

erityisesti tuotteen ja organisaation toiminnan kehittämiseen. 

3.3 Tapahtuman osa-alueiden laadun arviointi 

Kun perustiedot on kartoitettu, voidaan siirtyä arvioimaan tuotannon osa-

alueiden laatua, siis sitä, kuinka toteutus kohtaa annetut tavoitteet. 

Kehittämistoimenpiteet määritellään edellisten vaiheiden pohjalta löydetyille 

kehittämistarpeille. Kehittämistyöhön määritetään vastaava henkilö ja 

suunnitellaan aikataulu, jonka puitteissa toimitaan. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 

32.) 

Tapahtuman laatuun vaikuttavia osa-alueita arvioimalla voidaan päätellä paljon 

kunkin osa-alueen tilasta. Arviointia voidaan tehdä kuuden eri tuotannon osa-

alueen sisällä esimerkiksi taulukoimalla ja värittämällä soluja eri väreillä niiden 

kehitystarpeen mukaan. Tapahtumatuotannon kuusi osa-aluetta ovat: 

 Tuote   

 Organisaation toiminta  

 Talous 

 Markkinointi ja tiedottaminen  

 Verkostot    

 Tekniset järjestelyt (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 32.) 

Vuonna 2011 kehitettiinTaideakatemian Yö -tapahtuman talouden sekä 

verkostojen osa-alueita uudistamalla tapahtuman yhteistyökumppanitoimintaa 

sekä pohtimalla kuinka tapahtumaa rahoitetaan ja onko tapahtuman oltava 

ainoastaan ulkoisen rahoituksen varassa. Vuoden 2012 Taideakatemian Yön 

laatukartoituksessa huonoimmin pärjäsivät tuotteen sekä organisaation 

toiminnan osa-alueet, ja niiden sisältä valitsin tavoitteen, ohjelman ja sen 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emma Inkinen 

ideoinnin sekä tapahtumaorganisaation kehittämisen. Markkinoinnin ja 

tiedottamisen osa-alueelta mukaan valikoitui vielä tapahtuman maineen 

kehittäminen. Tein laatukartoituksen käyttämällä Tapahtumatuotannon palapeli 

–julkaisussa esiteltyä taulukkomallia. Listasin eri osa-alueiden alle niitä 

leimaavia ja dominoivia asioita, ja pohdin, ovatko tulokset tavoitteiden mukaisia. 

Jos laatu oli hyvä ja tavoitteisiin oltiin päästy, väritin osa-alueen solun vihreäksi. 

Kehittämistä vaativat osa-alueet väritin joko keltaiseksi tai punaiseksi niiden 

kehittämistoimenpiteiden määrän ja kiireellisyyden sekä muuhun tuotantoon 

vaikuttavuuden mukaan.  

3.4 Kehittämistoimenpiteiden määrittely 

Kehittämistarpeiden löydyttyä aletaan pohtia kehittämistoimenpiteitä. 

Toimenpiteille nimetään vastaava henkilö ja suunnitellaan prosessille aikataulu. 

Kehittämistoimenpiteitä voidaan listata taas aiemmin nimettyjen osa-alueiden 

sisälle niin, että jokaisen osa-alueen sisältä löytyy tietoa kehittämistarpeesta, 

toimenpiteistä, vastuista sekä aikatauluista. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 45.) 

Taideakatemian Yön kehittämistyön tuloksena määriteltyjä toimenpiteitä on 

listattu eri osa-alueita käsittelevien alaotsikoiden alle sekä 

opinnäytetyöprosessin sivutuotteena syntyneeseen tapahtuman 

projektisuunnitelmaan. 

3.5 Kehittämistyö ja tulevaisuusajattelu 

Jussi Iso-Aho ja Joni Kinnunen pohtivat Humanistisen ammattikorkeakoulun 

Tapahtumatuotannon palapeli -julkaisussa tapahtumien kehittämistä 

tulevaisuusajattelun avulla. Heidän mukaansa tapahtumien tulevaisuuden 

trendejä voidaan arvioida vain tilastoja tutkimalla, sekä luottamalla siihen 

tosiasiaan, ettemme voi tietää, mikä tulee olemaan seuraava 

tapahtumatuotannon kentällä yleisöä vetävä villi kortti. Luomalla skenaarioita 

erilaisista tulevaisuuden megatrendeistä voisimme arvioida niiden 
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todennäköisyyttä toteutua ja vaikutuksia. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 77-78.) 

Realistisesti ajatellen opiskelijayhdistyksellä ei ole resursseja lähteä tutkimaan 

tilastoja tai tekemään kovinkaan syväluotaavia tilastoja omista tapahtumistaan. 

Opinnäytetyön sekä tapahtumien kehittämisen kannalta tällainen 

tulevaisuusajattelu on kuitenkin mielenkiintoista, sekä huomioitavan arvoista. 

Tulevaisuusajattelun hyödyntäminen olisi myös teoriassa mahdollista 

Taideakatemian Yö -tapahtuman kehittämistyössä, jos sen työstämistä varten 

saataisiin koottua projektiryhmä. Mahdolliseksi sen tekisi se, että osa 

opiskelijoistamme kuuluu selvästi edelläkävijöihin, tulevien megatrendien ja 

villien korttien ennustajiin.Edelläkävijät ovat sellaisia henkilöitä, jotka innostuvat 

ensimmäisinä uusista tuotteista ja tavoista, ja kokeilevat niitä riskillä. Nuoret 

ovat edelläkävijöitä useissa teknologiaan, mediaan, asenteisiin, arvoihin ja 

uusiin elämäntyyleihin liittyvissä asioissa (15/30 Research 2013). 

Megatrendi on yhteiskuntaan syvällisesti vaikuttava muutosvoima, kuten 

viestintäteknologinen kehitys. Tapahtumatuotannon kentällä tällainen 

megatrendi voisi olla esimerkiksi tapahtumien siirtyminen verkkoon.Villi kortti on 

epätodennäköinen tapahtuma, jolla toteutuessaan olisi merkittävät 

vaikutukset.Heikko signaali on idullaan oleva ilmiö, joka voi muuttaa 

tulevaisuutta rajustikin. Heikon signaalin tunnistaa siitä, että 

keskivertokansalainen pitää sitä kummajaisena. Heikon signaalin voi löytää 

pienen erikoisryhmän tai edelläkävijöiden keskuudesta. (Iso-Aho& Kinnunen 

2011, 77.) 

Kulttuurituotannon toimintaympäristöön liittyviä megatrendejä ja heikkoja 

signaaleja kartoitettiin valtakunnallisessa Tuottaja2020 -hankkeessa vuosien 

2009–2011 aikana. Tuloksena syntynyt Kulttuuri katalysoi -raportti jäsensi 

tekijöidensä hiljaisesta tiedosta, alan ilmiöistä sekä kirjallisuudesta löytyviä 

tulevaisuussignaaleja ja tiivisti tulevaisuuden megatrendit kymmeneen 

impulssiin:  

1. Tarjoa elämys kaikille aisteille    

2. Chillaa, leppoista ja hidasta!    

3. Tarjoa uusia, yllätyksellisiä yhteisöjä 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4. Sekoittele reaali- ja virtuaalitodellisuutta elämyskentäksi  

5. Käytä teknologiaa mahdollistajana ja inspiroijana   

6. Glokalisaatio ja monikulttuurisuus värittävät kaikkea   

7. Nomadina rakennettu portfolioura jatkossakin kulttuurialan arkea    

8. Arvoketjuista siirrytään yhteistuotantoihin   

9. Vaikeasti tavoitettavat kuluttajat ovat yhä pienempiensegmenttien mosaiikki   

10. Kaupunkitilat vallataan uudeksi leikkikentäksi (Halonen 2011, 7.) 

Tulevaisuusajattelun potentiaali perustuu sen mahdollisuuteen tarjota elämyksiä 

sekä tapahtumia, joista kävijöillä ei vielä välttämättä ole kokemusta. 

Tulevaisuusajattelun tuomat sisällölliset lisäykset voisivat tuoda arvokasta 

lisäarvoa esimerkiksi yhteistyökumppaneille sekä hakumarkkinoinnin kannalta. 

Tulevaisuudessa TOY ry voisi kokeilla yhden impulssin yhdistämistä 

tapahtumaan esimerkiksi hankkeen tai tuotanto-opiskelijan projektin kautta. 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN KUVAUS 

Tässä luvussa kuvaillaan sitä kolmen vuoden prosessia, jonka aikana 

kehitystoimintaa on tehty. Useat kehitystoiminnan vaiheista ovat olleet 

päällekkäisiä, ja monet niistä jatkuvat edelleen. Joka vuosi tapahtuman 

järjestämisen yhteydessä on tehty kehittämistarvekartoitusta, ja joka vuosi on 

tehty myös toimenpiteitä havaittujen puutteiden ja kehittämistarpeiden 

korjaamiseksi. 

Kehittämishankkeen eteneminen on edennyt käsi kädessä ammatillisen kasvuni 

kanssa: ensin on keskitytty yksityiskohtiin ja suoritettu tuotannon tehtäviä sitä 

mukaa kun niitä on ilmaantunut, sitten löydetty tiettyjen osa-alueiden sisältä 

kehittämiskohteita ja tehty toimenpiteitä niiden kehittämiseksi ja lopulta osattu 

käsitellä kehittämistoimintaa, tapahtumatuotantoa ja yhdistyksen toimintaa 

omina kokonaisuuksinaan, ja osattu tehdä toimenpiteitä suunnitelmien ja 

analyysien pohjalta.  

Oman ammatillisen minäkuvan kehittämisessä on tärkeää osata hahmottaa 

osaamisen tason kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. On pohdittava, mille tasolle 

oma osaaminen sijoittuu, ja minkälaisia konkreettisia taitoja osaaminen kattaa. 

1. Noviisi eli aloittelija ratkaisee ongelmia yleisten, sisällöstä irrallaan olevien 

sääntöjen ja toimintaohjeiden varassa. 

2. Edistynyt aloittelija käyttää jo sisällöllisiä elementtejä, ja kokemus alkaa 

yhdistyä verbaalisiin ohjeisiin ja kuvauksiin. 

3. Pätevä ongelmaratkaisija näkee tilanteen irrallisten tekijöiden yhdistelmänä ja 

osaa itse valita lähestymistavan. 

4. Taitava suorittaja käyttää visuaalisia kokemuksia, niiden ja analogioiden 

rekisteröintiä sekä intuitiota. 

5. Ekspertti toimii aikaisemman kokemuksen perusteella ja jopa hyljeksii selityksiä. 

(Eteläpelto 1994, Mediatuotannon Wikicampus-artikkelin 2009, mukaan.) 

Tämän luvun alaotsikot on jaettu opinto- ja hallitusvuosien mukaan niin, että 

jokaiselle kolmesta mukanaolovuodesta on omistettu oma kappale. 
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4.1 Syksy 2010 – ensikosketus tapahtumatuotantoon, yhdistystoimintaan ja 

Taideakatemian Yöhön 

Oma matkani Taideakatemian Yö -tapahtuman tuottajaksi alkoi sattumalta. Olin 

juuri aloittanut toisen opiskeluvuoteni ja pohdin ensimmäisten omien tuotantojen 

käynnistämistä pikku hiljaa ennen kevään lähiopetuksetonta harjoittelujaksoa. 

Opiskelijayhdistystoiminnassa mukana ollut luokkatoverini vihjaisi 

Taideakatemian Yön tuottajapulasta ja mietti tapahtuman tulevaisuutta. 

Yhdistyksen riveissä ei kuulemma olluttarpeeksi toimijoita tai 

tuottamisosaamista illan järjestämiseksi. Olin käynyt tapahtumassa kerran 

aiemmin ja ihastunut illan tunnelmaan ja ohjelmatarjontaan, ja mietin olisiko 

minusta ottamaan vastuu koko tapahtuman toteutumisesta. Tiesin jo heti aluksi 

ryhtyväni melko mahdottomaan tehtävään, mutta lupauduin kuitenkin 

Taideakatemian Yön tuottajaksi. 

Työskentely tapahtuman tuottajana vaati tiivistä yhteistyötä yhdistyksen 

puheenjohtajan sekä hallituksen kanssa. Tarvitsin tietoa tapahtuman historiasta, 

yhdistyksen toiminnasta, nimenkirjoitusoikeuksista sekä kaikesta, missä 

yhdistys ja tapahtuman tuotanto sivusivat toisiaan. Huomaamattani olinkin 

päätynyt yhdistyksen syyskokoukseen, jossa minut äänestettiin 

rahastonhoitajaksi. Muutaman viikon kuluttua olinkin jo varapuheenjohtajan 

paikalla, eikä perääntyminen tullut enää kyseeseen. Tein vuoden 2010 

tapahtumassa kaiken niin kuin käskettiin tai niin kuin se oli ennen tehty. En 

osannut kuvitellakaan, että voisin kyseenalaistaa tapahtuman tuotantoon liittyviä 

asioita. Koin, että tuottaja on yhdistyksen palveluksessa tapahtuman ajan, ja 

että yhdistys vastaisi mahdollisesta kehittämisestä, tavoitteiden määrittelystä ja 

minun vastuulleni kuuluisi lähinnä konkreettisten, pakollisten paperitöiden 

tekeminen. Olin tosiaan Eteläpellon esittämän viiden tason osaamispyramidin 

ensimmäisellä askelmalla: tartuin tehtäviin sitä mukaa kun niiden deadlinet 

lähenivät, enkä osannut hahmottaa tuotantoa suunnitelmien kautta, vaan 

tehtävälistaa päivittämällä. 
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Ensimmäinen hallitusvuoteni sujui ihmetellessä yhdistystoimintaa, lakeja sekä 

kirjanpidon ihmeellistä maailmaa. Silmiini ja korviini kantautui jatkuvasti 

epäkohtia, joihin halusin puuttua. Puheenjohtajan mielestä asioista oli parempi 

vaieta, kuin lähteä mukaan liian moneen rasittavaan koitokseen. Kokouksista ei 

löytynyt pöytäkirjoja, jäsenrekisteriä ei ollut, yhdistyksen säännöt olivat hukassa 

sekä talous kuralla. Vuoden lopussa ehdotin hallitukselle, että jos jäsenet sekä 

aktiivit eivät ryhdistäytyisi, toiminta tulisi lopettaa. 

Ehdotukseni yhdistyksen lopettamisesta otettiin vakavissaan – oletin ideani 

herättävän jäsenet aktivoitumaan, mutta monet myötäilivät ehdotustani. Lopulta 

yhdistystoiminta päätettiin lopettaa syksyllä hallitusvuoden päätteeksi sekä 

yhdistyksen olemattomat jäljelle jääneet varat päätettiin käyttää kulttuurin 

tukemiseen. 

Opiskeluiltaan väljä kevät 2011 antoi paljon miettimisaikaa sekä 

mahdollisuuden tutustua yhdistyslakiin sekä yhdistyksen talous- ja 

kirjanpitoasioihin paremmin. Pikkuhiljaa mielessäni kehittyi hullulta tuntuva idea, 

jonka lopulta kerroin muille hallituksen jäsenille positiivisen vastaanoton 

siivittämänä. Ehdotin, että jos laittaisimme vielä viimeiset paukkumme syksyyn 

2011 sekä uusien aktiivien rekrytointiin, olisin valmis asettumaan ehdolle 

puheenjohtajan pestiin. 

Hullu idea toteutui lopulta 3.10.2011 järjestetyssä syyskokouksessa, jossa uusia 

aktiiveja ilmoittautui kiitettävä määrä ja hallituksen määräpaikat saatiin täytettyä 

ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Minut valittiin hallituksen 

puheenjohtajaksi, ja jännittävä ja erittäin työteliäs vuosi sai alkaa. 

4.2 Hallitusvuosi 2011—2012 – puheenjohtaja ja Yön tuottajanmentori 

Tapahtuman kehittäminen lähti sen taustaorganisaation kehittämisestä. 

Kehitystyön voi aloittaa joko etulinjan toiminnan tehostamisesta tai hallituksen 

itsensä kehittämisestä (Loimu 2010, 410-411). Helpointa olisi ollut kehittää 

pelkkää tapahtumaa, mutta pidemmällä tähtäimellä katsottuna ensi 

hallitusvuoden ja uuden tapahtuman tuotannon alkaessa oltaisiin oltu taas 
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samassa pisteessä. Taustaorganisaatio, jossa tieto kulki perimätiedon lailla ja 

mahdolliset kehitystoimet jäi hallitusvuosien omiksi salaisuuksiksi oli muutettava 

pysyvästi. 

Hallitusvuoden 2011-2012 alussa hallituksella oli ratkaistavana monta 

ongelmaa ja haastetta, mutta ensin tärkeintä oli saada uudet hallituksen jäsenet 

perille yhdistystoiminnasta sekä omista toimenkuvistaan. TOY ry:hyn valittiin 

ensimmäistä kertaa vastaavat tapahtumille, kulttuurille sekä haalareille, eikä 

yhdelläkään jäsenellä ollut valmiiksi tietotaitoa, jota oltaisiin voitu hyödyntää 

näiden pestien hoitamisessa. Alkukausi kului siis opetellessa yhdistyslakia, 

käydessä yhdistyksen sääntöjä läpi ja päivittäessä niitä, pohtiessa yhdistyksen 

sekä eri koulutusohjelmien tulevaisuutta ja suunnitellessa vuoden eri 

tapahtumia. 

Syksyn 2011 Taideakatemian Yö -tapahtuman tuottivat luokkatoverini Fanny 

Kurppa ja Anna Ravantti. Jo vuonna 2011 tapahtumaorganisaatiossa nähtiin 

kehitystä, kun tapahtumalle saatiin kaksi tuottajaa, jotka vastasivat kummatkin 

omista vastuualueistaan. Itse toimin puheenjohtajana ja tapahtuman edellisen 

vuoden tuottajana eräänlaisena mentorina, joka esitti kehitysehdotuksia ja kertoi 

omia kokemuksia viime vuodelta. Tuottaja Fanny Kurppa otti tapahtuman myös 

projektin kehittely -kurssin kehittelykohteeksi, ja ideoi kehitysajatuksia muun 

muassa vuosittaisen dokumentoinnin suhteen.Huonosta dokumentoinnista 

johtuen tiedostot ja materiaalit olivat usealla henkilöllä eri paikoissa eikä 

yhdistyksellä ollut järjestelmällistä tapaa vanhojen budjettien, ohjelmien tai 

projektisuunnitelmien säilyttämiseen. Fanny päätyi yksisivuisen lomakkeen 

tekoon, josta käy ilmi tapahtuman tuotantovuosi, tuottaja, työryhmä ja 

vastuualueet, kokonaisbudjetti, yhteistyökumppanit sekä tiivistettynä 

vierailijoiden, työryhmän ja taiteilijoiden palaute sekä kehitysideat. Kyseisen 

lomake liitettiin kansioon, josta löytyi myös painettua markkinointimateriaalia, 

projektisuunnitelma, budjetti, yhteistyösopimuksia, tiedote, palautelomake, lista 

tiedotusfoorumeista sekä tarvittavat lupalomakkeet. Hallitusvuoden alussa 

Turun ammattikorkeakoulun Optima-alustalle perustettu TOY ry:n oma kansio 
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pääsi heti käyttöön, kun kaikki tapahtuman tuotannosta syntyneet dokumentit 

kerättiin talteen.  

Tuottajat tarttuivat esituotannossa pieniin helposti toteutettaviin kehitysideoihin, 

jotka olivat tulleet mieleeni edellisvuoden tapahtuman yhteydessä. 

Kehitystoimet   liittyivät   lähinnä   käsiohjelmaan,   markkinointiin   ja   alkushow’n  

ohjelmaan lisäämiseen. 

Vuoden 2011 tapahtuman jälkeisessä palaverissa päädyttiin seuraaviin 

kehitysehdotuksiin: 

 Opiskelijoiden aktivoiminen aloitettava jo syksyn alussa 

o TOY:n tervehdys uusien opiskelijoiden tietopakettiin 

o Opiskelijoille tietoa, mitä hyötyä Yöstä on heille (teosten ja osaamisen 

myyntiä) 

o Opettajat voisivat mainita Yöstä uusille opiskelijoille  

 Uudet isot ja yhteneväiset opasteet ja kartat tiloista, monivuotiseen käyttöön 

 Omat vastuuhenkilöt joka koulutusohjelmalle, yhdessä tekeminen isommalla 

tiimillä 

 Avajaiset: poikkitaiteellinen esitys. Maistiaisia joka koulutusohjelmalta illan 

esityksistä 

 Yölle myös selkeä lopetus (esimerkiksi tulishow takaisin normaalille paikalleen 

illan loppuhuipennukseksi) 

 Käsiohjelma ensi vuonna jälleen ilmaiseksi, vapaaehtoinen maksu 

 Haalarimerkkejä myyntiin. 

Kehitysideat toteutuivat suurimmaksi osin seuraavan vuoden tapahtumassa. 

Ainoastaan loppushow ja opiskelijoiden aktivoituminen vastuuhenkilöiksi jäi 

toteuttamatta. 

Hallitusvuoden 2011-2012 aikana yhdistyksen talous saatiin kuntoon. Kauden 

alkaessa yhdistyksen tilillä oli 65 euroa ja viimeiset varat olivat vaarassa huveta 

tilinhoitomaksuihin. Lopulta tilikauden tulos oli + 6238,36 euroa, joista suurin 

osa oli kertynyt Überfest ja Kasarirock-opiskelijabileiden tuotoista. Yhdistys 

järjesti kauden aikana ensimmäistä kertaa opiskelijabileitä ja herätteli nukkuvia 

suhteita muiden Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suuntaan. 
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Yhdistyksen markkinointi ja tiedottaminen uudistettiin hallituskauden aikana. 

TOY ry julkaisi säännöllisesti tiedotteita ja kuulumisia blogissaan.Yhdistykselle 

perustettiin hallitusvuoden alussa oma Facebook-sivu, jonka kautta tiedotettiin 

tapahtumista ja muun muassa ulkoisten toimijoiden tarjoamista 

harjoittelupaikoista. Nämä seikat vaikuttivat merkitsevästi myös Taideakatemian 

Yön markkinointiin ja tiedotukseen. 

4.3 Taideakatemian Yö 2012 – kehittämistyön tulokset alkavat näkyä 

Syksyllä 2012 päättyneen hallitusvuoden lopuksi päätin jättäytyä pois 

hallitustoiminnasta ja keskittää ajatukseni tulevaisuuteen, työpaikan etsimiseen 

ja koulusta valmistumiseen. Päätös oli helpommin sanottu kuin tehty, ja päädyin 

lopulta mukaan vielä useampaan TOY ry:n järjestämään tapahtumatuotantoon 

ja vapaaehtoistoimintaan. Yksi näistä yhdistyksen tapahtumista oli 

Taideakatemian Yö, ja tuotantotiimi rakentui ensimmäistä kertaa 

projektisuunnitelmassa esittelemäni organisaatiorakenteen mukaiseksi. 

Tapahtumalla oli kolme tuottajaa, jotka vastasivat kukin omasta osa-alueestaan 

ja omista työryhmäläisistä ja sidosryhmistään. Tuottajat jaettiin markkinoinnin ja 

tiedottamisen, ohjelman sekä rahoitus- ja lupa-asioiden osa-alueiden mukaan. 

Itse valikoiduin markkinoinnista sekä tiedottamisesta vastaavaksi tuottajaksi, ja 

tapahtumasta eniten kokemusta omaavana henkilönä neuvoin ajoittain myös 

muita, mediatuotannon toisen vuosikurssin ryhmästä löytyneitä tuottajia. 

Tapahtuman tuotannossa näkyi heti suunnitelmallisuuden sekä 

projektisuunnitelman syntymisen tuomat hyödyt. Lopullinen projektisuunnitelma 

valmistui vasta tapahtuman jälkeen opinnäytetyöprosessin tuloksena, mutta 

kehitystyön ensimmäinen askel, perustietojen kerääminen aloitettiin jo 

esituotannon aikana. 

Projektisuunnitelma syntyi osittain perustietoja keräämällä sekä kehitystyön 

tuloksena.  Tapahtumalta ei löytynyt entuudestaan koko tuotannon kattavaa 

projektisuunnitelmaa, ja uuden tekeminen ennen kehitystarvekartoitusta olisi 

ollut turhaa, sillä uusi projektisuunnitelma oltaisiin jouduttu laatimaan heti 
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kehitystyön päätyttyä. Laadun arviointia tehtiin sekä esituotannon aikana että 

tapahtuman tuloksia tarkastelemalla. Lopulta valitsin tapahtuman tavoitteen, 

organisaation, ohjelman sekä maineen osa-alueiksi, joiden arvioin tarvitsevan 

kipeimmin kehittämistä. Tapahtuman kehittäminen oli siitä erikoinen prosessi, 

että perimmäinen tavoite selvisi itselleni vasta raportin kirjoittamisen yhteydessä 

– tajusin, että tärkein syy alkaa kehittää Taideakatemian Yö -tapahtumaa oli 

huoli sen tulevaisuudesta. Halusin, että sekä kehitys- että projektisuunnitelmat 

tukisivat tapahtuman tuottajien mahdollisuutta työskennellä ammattimaisesti 

sekä jättäisivät dokumentoitua tietoa jälkeensä. 
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5 MIKSI TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN? 

Vallo ja Häyrinen toteavat Tapahtuma on tilaisuus -kirjassaan, että tapahtumia 

järjestetään liian usein vain siksi, että niin on tapana, tai että koska muutkin 

järjestävät tapahtumia. Tuloksena saattaa olla epämääräinen tilaisuus, jonka 

tuloksia on vaikea arvioida. (Vallo& Häyrinen 2008, 103.) Taideakatemian Yö oli 

neljäntenä toteuttamisvuotenaan, syksyllä 2010 tullut tilanteeseen, jossa 

yhdistyksen toiminnan surkastuminen ja tapahtuman tuottajan puuttuminen 

lähes estivät tapahtuman toteutumisen. Päätyessäni mukaan tapahtuman 

tuotantoon tapahtumapäivään oli aikaa kuukausi ja tietoni tapahtumasta 

rajoittuivat edellisvuoden käyntiini tapahtumassa. Kyseessä oli ensimmäinen 

koulutuotantoni, ja tartuin siihen lähinnä raivaten päälle kaatuvia tehtäviä 

tieltäni. Tavoitetta ei mietitty hetkeäkään, enkä osannut kysyä sitä yhdistykseltä 

tai edellisvuoden tapahtuman tuottajalta. 

Käytännössä tapahtumalla on aina useita tavoitteita, jotka voidaan jakaa 

karkeasti taloudellisiin ja sisällöllisiin tavoitteisiin. Ensisijaisten tavoitteiden 

selvittäminen itselle ja työryhmälle on tärkeää jatkosuunnittelun ja toteutuksen 

kannalta. (Kauhanen ym. 2002, 45) Ensisijaisten tavoitteiden tulisi omasta 

mielestäni  olla tulevaisuuden tapahtumien jalusta, jolle tapahtuman suunnittelu 

ja kehittämistyö perustetaan. Taideakatemian Yön ensisijainen tavoite on antaa 

opiskelijoille esiintymisareena ja mahdollisuus saada esimakua tulevaisuuden 

työskentelytavoista kouluympäristössä. 

Tavoitteita pohdittaessa on hyvä miettiä, onko järjestämisen taustalla 

asiakkaiden tai jäsenten viihdyttäminen, organisaation imagon kohottaminen ja 

kiillottaminen, taloudellinen tulos vai joku muu. Kyseessä on siis kärjistäen 

tuotteen ja asiakkaan määrittely. (Kauhanen ym. 2002, 36.)Taideakatemian Yö -

tapahtumaa kehitettäessä on tultu tulokseen, että tapahtuman ensisijaiset 

asiakkaat ovat yhdistyksen jäsenet, joille tarjotaan mahdollisuus kehittää 

osaamista projektityön myötä. Toissijaiset asiakkaat ovat yhdistyksen ja 

Taideakatemian ulkopuolelta tulevat tapahtuman kävijät. Tapahtuma koostuu 

tuotteena pääasiallisesti taide-esityksistä ja työpajoista, ja toissijaisesti 
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oheistuotteista, kuten julkaisuista, kaverikuva- ja pinssipajapalveluista sekä 

kahvilatoiminnasta. 

Voiko tavoitteita sitten kehittää? Omasta mielestäni Taideakatemian Yö -

tapahtuman tavoitteissa on tapahtunut kehittymistä vuosien varrella. Hienointa 

on se, että tavoitteet ovat tarkentuneet ja joka vuosi on uskallettu tähdätä 

hieman korkeammalle. Suurin muutos on tapahtunut, kun yhdistys on päättänyt 

yrittää muuttaa julkisuuskuvaansa positiivisemmaksi ja saada medianäkyvyyttä, 

josta huokuu yhdessä tekeminen ja positiivinen asenne. Tällöin tavoitteet ovat 

selvästi vaihtuneet ensimmäisten vuosien tavoitteesta saada 

vastakkainasettelua korostavaa mediatilaa nykyiseksi hyviä puolia korostavaksi 

viestinnäksi. Mielikuviin on pyritty vaikuttamaan myös yhdistyksen muiden 

toimien kautta. Joulukuussa 2011 TOY ry ideoi ja koordinoi flashmob -

tanssiesityksen Turun Hansatorille musiikin koulutusohjelman säilyttämisen 

puolesta. Tempaus sai runsaasti positiivista medianäkyvyyttä ja herätti 

kiinnostusta aina Ylen kansallisten uutisten tasolla asti. 

5.1 Sisällölliset tavoitteet 

Tapahtuman sisältö ja ohjelmalliset panostukset ovat vaihdelleet vuosittain. 

Toisinaan mukana on ollut esityksiä jokaisen suuntautumisvaihtoehdon 

opiskelijoilta, ja toisinaan ohjelma on painottunut selkeästi tiettyyn taiteen alaan. 

Tapahtuman projektisuunnitelmassa on mainittu, että tapahtumaan tavoitellaan 

monipuolista, poikkitaiteellista, suunnitelmallista ja laadukasta ohjelmaa. 

Tavoite ei ole aina ollut itsestäänselvyys, sillä ohjelman sisältöä ja esitysten 

toteutumista pidettiin usean vuoden ajan tuottajista riippumattomana asiana. 

Ohjelman sisältöä pidettiin asiana, johon ei voida vaikuttaa, ja ainoastaan 

rekrytointiin ja ohjelmailmoittautumisista tiedotettiin. Tavoitetta on kehitetty niin, 

että niin kauan kuin kyseinen tavoite on listattuna projektisuunnitelmaan, 

yhdistyksellä on oikeus ja velvollisuus vaatia ja tilata monipuolista ja 

poikkitaiteellista ohjelmaa tapahtumaan. Yhdistys voi ilmoittaa ilmoitustauluilla 

tai tapahtuman suunnittelulle varatussa Facebook-ryhmässä esityksistä, joita 
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kaivattaisiin, ja henkilöistä, joita tarvittaisiin esitysten täydentämiseen. 

Tulevaisuudessa tavoitetta voisi rajata vielä tarkemmaksi. Kuinka voidaan 

todeta, että ohjelma on monimuotoista ja laadukasta? Voisiko poikkitaiteellisten 

esitysten tavoitemäärän mainita jo projektisuunnitelmassa? Ehdottaisin, että 

yhdistys ja tapahtuman tuottajat tutkisivat tavoitteen toteutumista tapahtuman 

jälkeen erityisesti esiintyjien keskuudessa. Esiintyjiä haastattelemalla ja 

itsearviointeja hyödyntämällä voitaisiin selvittää, onko tavoitteisiin päästy. 

Tulevaisuudessa erilaiset aivoriihet tulevat olemaan tärkeässä asemassa 

tapahtuman sisällön ideoinnissa.  Ne voisivat auttaa työntekijöiden ja esiintyjien 

rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Tulevaisuuden tapahtuman organisaatio tulee 

vaikuttamaan merkittävästi siihen, missä muodossa ideointi tapahtuu. 

5.2 Tulevaisuuden verkostot 

Yksi tapahtuman tärkeimmistä tavoitteista on luoda verkostoja Taideakatemian 

opiskelijoiden välille, luoda työelämän projekteja jäljittelevä tuotantoympäristö ja 

antaa opiskelijoille kokemusta tapahtumatuotantojen kulusta sekä 

projektityöskentelystä. Verkostojen luomista tuettaisiin parhaiten ottamalla 

opiskelijat mukaan tapahtuman tuotantoon jo heti opintojen alkamisesta lähtien. 

Taideakatemialaiset mielletään usein aroiksi ja sisäänpäin lämpiäviksi, eikä aina 

tunneta edes ympäriltä löytyvien koulutusohjelmien kirjoa tai 

yhteistyömahdollisuuksia. Opiskelijat pitäisi ohjata jo tuotannon alkuvaiheessa 

sekaryhmiin, joissa he pääsisivät tutustumaan toisiinsa, eri kulttuurialan 

tekijöiden työnkuvaan sekä ideoimaan erilaisia poikkitaiteellisia esityksiä ja 

työpajoja yhdessä. 

Jos Taideakatemian Yöstä kehitettäisiin kurssi, jonka myös Taideakatemian 

tulosalueen ulkopuoliset opiskelijat voisivat ottaa vapaasti valittaviin 

opintoihinsa, voitaisiin edistää koko oppilaitoksen opiskelijoiden 

verkostoitumista ja levittääsanomaa Taideakatemian Yöstä myös 

ammattikorkeakoulun muille opiskelijoille. 
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Tapahtumalle ei haeta yhteistyökumppaneita ainoastaan tapahtuman 

rahoittamisen varmistamisen takia. Yhteistyökumppanisuhteiden luomisen ja 

ylläpidon myötä pyritään levittämään paikallisiin yrityksiin tietoa Taideakatemian 

opiskelijoiden osaamisesta sekä luomaan yrityksiin mahdollisia kulttuurialan 

harjoittelu- ja työpaikkoja. Tapahtumalle haetaan tulevaisuudessa yhdistyksen 

muuhun toimintaan sopivia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan 

solmia monivuotisia sopimuksia. Koska yhdistys on vakavarainen, eikä 

tulevaisuuden tapahtumien talous ole vaarassa, yksittäisten lahjoitusten ja 

logonäkyvyyttä hakevien sponsorien etsimiseen menee enemmän resursseja 

kuin mitä niiden tuesta voidaan hyötyä. Tulevaisuudessa tavoitteena on löytää 

yhteistyökumppaneiksi kulttuuri- ja media-alan yrityksiä, jotka vaikuttavat 

opiskelijoiden elämään vielä valmistumisen jälkeenkin. 
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6 TAPAHTUMAN MAINE KEHITTÄMISTYÖN 
LÄHTÖKOHTANA 

”Brändi  tehdään,  imago  rakennetaan,  maine  ansaitaan  (Aula & Heinonen 2002, 

61). 

Tässä luvussa tarkastellaan niin mainetta kehittämistyön lähtökohtana kuin 

tapahtuman maineen, imagon ja brändin kehittämistä.Myös yhdistystä ja sen 

brändiä käsitellään melko paljon kehittämistyön organisaatiolähtöisyyden takia. 

Brändi on se kokonaisuus, joka koostuu kohteen herättämästä mielikuvasta 

sekä itse asiasta tai tuotteesta, yksinkertaisesti sanottuna siis pärstästä ja 

sielusta. Brändin ei tarvitse välttämättä olla yritys, vaan se voi olla myös 

ihminen, tuote, palvelu, puolue, maa, kylä tai kaupunki. (Sounio 2010, 24.) 

Tulevaisuudessa siis myös TOY ry:llä voisi olla oma brändi. 

Hyvä brändi muodostuu monista tekijöistä, sillä se on sekä aineellista, kuten 

tuote, pakkaus tai hinta että aineetonta, kuten persoonallisuus ja imago. Brändi 

vaikuttaa ostopäätökseen, differoi tuotteet ja palvelut ja on tuottajan ja 

asiakkaan välinen omistettava suhde. (Aula & Heinonen 2002, 54.) Kuinka TOY 

ry sitten voisi lähteä tekemään omaa brändiään? Sielu sillä ainakin jo on, mutta 

mielikuvien muuttamiselle olisi vielä tilausta. Nyt TOY ry ja sen järjestämät 

opiskelijabileet herättävät Taideakatemian opiskelijoissa toisinaan kielteisiä 

ajatuksia – opiskelijat eivät ole tottuneet tai eivät halua osallistua perinteiseen 

opiskelijabiletoimintaan ja pelkäävät näin osallistua yhdistyksen järjestämiin 

tilaisuuksiin. Olisi tärkeää korostaa, että TOY ry on oma, muista järjestöistä 

eroava yhdistys, jonka toiminta perustuu Taideakatemian opiskelijoiden tarpeille 

ja toiveille.  

Imago on henkilön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma. Jos TOY 

ry:llä ei ole vielä brändiä, sillä ainakin on imago. Imago on kärjistetysti 

sanottuna visuaalinen ilmiö, ja sitä voidaan pyrkiä muuttamaan esimerkiksi 

mainonnalla (Aula & Heinonen 2002, 52). TOY ry:n imagoa on rakennettu 

ahkerasti muutaman viime vuoden aikana – sille on tilattu uusi logo, internet-
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sivut on uudistettu ja sosiaalisen median markkinoinnin alalla ollaan oltu 

ahkeria. Kaikissa ulospäin näkyvissä julkaisuissa ollaan pidetty yhtenäinen 

visuaalinen linja ja yhdistyksen värit on muistettu määritellä tarkasti, jottamyös 

tulevaisuuden julkaisujen tekijät voisivat pitää luotua imagoa yllä. TOY ry:n 

vahvuus on se, että sen jäsenet ovat luovia ja heiltä löytyy osaamista toteuttaa 

ajatuksiaan. Yhdistyksen tulee muistaa, että heillä on oikeus vaikuttaa tilattavien 

materiaalien ulkoasuun ja viestiin, jotta esimerkiksi Taideakatemian Yön 

julisteet vastaavat tapahtuman imagoa. 

Maine on yleisön luoma mielipide tai mielikuviin ja kokemuksiin perustuva 

arviointi. Maine on organisaatiosta kerrottujen tarinoiden kokonaisuus, joka 

arvottaa organisaation (Aula & Heinonen 2002, 32).  

Tapahtuma alkoi mielikuvien muuttamisesta – ensimmäisen vuoden 

tapahtuman tavoite oli herättää huomio opiskelijoiden tarpeeseen ansaita 

laadukasta opetusta. Vuonna 2007 Turussa havahduttiin siihen, että 

Taideakatemian rahoitustilanne oli huonontunut jo vuosia, ja rahoituskriisi oli 

johtanut siihen, että koko korkeamman taidekoulutuksen tila oli opiskelijoiden 

mielestä uhattuna Turussa.Tapahtuman tavoite on muuttunut alkutilanteesta, 

mutta mielikuvien muuttamiselle saattaisi olla yhä tarvetta. Hyvänä esimerkkinä 

toimivat Turun AMK:n muut opiskelijat, joiden käsitys Taideakatemian 

opiskelijoista ja koulutuksesta perustuu luuloihin sekä stereotypioihin. 

Tapahtuman tavoitteena on ansaita tuotannon myötä sekä tyytyväinen kävijä 

että tyytyväinen talkoolainen. Mielikuvilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden sekä 

vapaaehtoisten rekrytointiin ja vapaaehtoistyön mielekkyyteen. 

6.1 Ensimmäinen valinta 

Syksyllä 2012 tuli ajankohtaiseksi pohtia syksyn juhlia sekä 

halloweeninviettotapoja, ja yhdistys tiedusteli opiskelijoilta, josko edellisvuonna 

ensimmäisen   kerran   aktiivien   toimesta   järjestetyt   ”naamaribileet”   toteutuisivat  

uudestaan. Yhdistys lupautui auttamaan juhlien järjestämisessä parhaansa 

mukaan, ja ehdotti, että ottaisi päävetovastuun tapahtumasta. Edellisvuoden 
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järjestäjät vastustivat yhdistyksen ehdotusta, sillä bileet haluttiin pitää 

”Taideakatemian   opiskelijoiden”,   ei   Turun   Taideakatemian   opiskelijayhdistys 

TOY ry:n järjestäminä. Samalla ilmeni, että opiskelijoiden keskuudessa toivottiin 

lisää opiskelijoiden omaa toimintaa, jossa ei näkyisi yhdistyksiä tai muita 

virallisia tahoja. 

Yksi Taideakatemian Yön ohjelman ja vapaaehtoisten keräämistavoista voisi 

olla jalkautuminen, viraalisuus ja Taideakatemian opiskelijoista puhuminen 

yhdistyksen sijaan.Tulevilla tuottajilla olisi tässä mahdollisuus kehittää 

kampanja, jolla ei ole mitään rajoja. Tärkeintä olisi muistaa, että kun TOY ry:n 

brändi ja imago eivät toimi opiskelijoiden keskuudessa, niitä voidaan joko 

muuttaa tai olla toiminnassa opiskelijalähtöisiä. Yhdistyksen maine ei ole huono 

opiskelijoilta kysyttäessä, mutta yhdistystoiminta ja sen vaatimat velvoitteet 

ovat. 

6.2 Tapahtuman kehittäminen mainetta tutkimalla 

Tapahtuman kehittämistarvetta voidaan kartoittaa muun muassa tutkimalla 

tapahtuman mainetta. Tietoa tapahtuman maineesta taas voidaan kerätä 

esimerkiksi kävijätyytyväisyyskyselyn tai mediakartoituksen myötä. 

Kävijätyytyväisyyskyselyä on kehitetty vuosien varrella olemattomasta 

vaihtelevasti toteutettuun paperiseen kyselyyn. Kävijöiden tyytyväisyyden 

tutkimista on aikaisempina vuosina tutkittu palautelaatikkoonjätettävien 

kirjallisten palautteiden avulla. Palautteen antaminen on ollut vapaaehtoista, ja 

sen antaminen on ollut mahdollista muutamassa eri paikassa 

tapahtumapaikalla. Kävijäpalautetta on usein saatu todella vähän, minkä on 

epäilty johtuvan siitä, ettei osallistumisesta ole ollut mahdollista voittaa palkintoa 

sekä siitä, että kaikki  kävijät eivät ole huomanneet tai muistaneet palautteen 

antamisen mahdollisuutta. Toisaalta vähäinen määrä on saattanut parhaassa 

tapauksessa johtua myös siitä, että negatiivista sanottavaa ei ole. Vuoden 2011 

tapahtuman mieleenpainuvin palaute oli naispuolisen kävijän  huomautus:  ”vain  

Johnny  Depp  puuttuu”. 
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Tulevaisuudessa kävijäpalautteen yhteydessä tulisi olla maininta 

houkuttelevasta palkinnosta, jotta kävijöiden huomio saataisiin herätettyä. 

Palautteen keräämistä voitaisiin nopeuttaa esimerkiksi palautetoimintojen 

digitalisoinnilla ja resursoimalla useampia työtunteja palautteen keräämiseen. 

Jos jokaisella ulosvievällä ovella olisi henkilö, joka kehottaisi ihmisiä jättämään 

palautetta, mahdollisuus jättää palaute antamatta sivuutettaisiin harvemmin. 

Tapahtuman Facebook-sivulla ja TOY ry:n blogissa voitaisiin antaa 

mahdollisuus palautteen jättämiseen ja palkinnon voittamiseen vielä 

tapahtuman jälkeen. Digitaalinen palautteenanto nopeuttaisi tulosten 

analysointia ja helpottaisi palautteen arkistointia. 

Kävijätyytyväisyyskyselyn avulla tulisi tulevaisuudessa kerätä tietoa tapahtuman 

onnistumisten ja epäonnistumisten lisäksi tapahtuman kävijöistä. Kävijäprofiilin 

määrittelemiseksi tarvitaan tietoa kävijöiden elämäntilanteista ja –tavoista. 

Erityisesti yhdistystä ja tapahtumaorganisaatiota kiinnostaa, mistä kävijät ovat 

saaneet tietoa tapahtumasta ja mikä on vaikuttanut osallistumispäätökseen. 

Tapahtuman järjestäjien ja ohjelman ideoijien kannalta on myös 

mielenkiintoista, ovatko kävijät esimerkiksi lapsiperheitä, Taideakatemiassa 

opiskelusta kiinnostuneita tai kulttuurialan yrityksissä työskenteleviä 

potentiaalisia työnantajia. 

Esiintyjien ja työryhmäläisten tyytyväisyyttä ja oppimista voidaan kartoittaa 

sähköpostikyselyn avulla. Olisi hyvä edellyttää, että niiden opiskelijoiden, jotka 

haluavat saada kurssisuorituksen tapahtuman tuotantoon osallistumisesta, olisi 

välttämätöntä jättää palaute ennen pisteiden rekisteriin merkitsemistä. 

TOY ry:n ja oppilaitoksen tyytyväisyyttä voidaan tutkia kokouksissa ja 

tapaamisissa tapahtuman jälkeen. Pienellä porukalla keskustelu ja 

vuorovaikutuksellinen palautteen antaminen on helpompaa. Hakumarkkinoinnin 

kannalta tapahtuman vaikutuksen tutkiminen on hankalaa: yhteishaku tapahtuu 

koulujen ulkopuolisella sivustolla, eikä ainakaan siellä voida tutkia hakijoiden 

motiiveja, oppilaitoksesta saatua tietoa tai hakuvaihtoehtoihin päätymistä. 

Mahdollisesti tulevaisuudessa voitaisiin kartoittaa uusien opiskelijoiden 
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hakumotiiveja ja Taideakatemian Yön asemaa tiedon ja innostuksen välittäjänä. 

Tällöin otanta rajoittuisi kuitenkin jo heti alkuunsa opiskelemaan päässeisiin. 

Taideakatemian Yön medianäkyvyyden tutkiminen on melko helppoa. Koska 

tapahtuman kohderyhmä rajoittuu maantieteellisesti pienelle alueelle, on helppo 

tutkia alueen medioissa näkymistä. Uutisista voidaan kerätä tietoja esimerkiksi 

onnistumisista ja epäonnistumisista. Medianäkyvyyttä tutkittaessa ja 

analysoitaessa on muistettava, että Taideakatemiasta ja tulosalueen omista 

tapahtumista uutisoidaan ilman Taideakatemian Yötäkin melko usein. On 

pohdittava, ovatko muut kulttuuriuutiset vieneet tänä vuonna tapahtumalta 

uutistilaa tai toisinpäin, ja että onko tiedotus ollut kiinnostavaa tai 

samankaltaista edellisten vuosien kanssa. Samasta tapahtumasta ei välttämättä 

haluta kirjoittaa joka vuosi samaa uutista. Toisaalta vakiintuneesta ja suurta 

yleisöä kiinnostavasta tapahtumasta on ikään kuin velvollisuus kirjoittaa. 

Markkinointi- ja tiedotusvastaava kerää tiedon joka vuoden medianäkyvyydestä. 

Tapahtuman markkinointi- ja tiedotusvastaava kerää tiedot tapahtuman 

näkyvyydestä sekä medioista, joihin on oltu yhteydessä ennen tapahtumaa ja 

sen jälkeen. Tiedot arkistoidaan Optima-palveluun TOY ry:n omaan kansioon. 

6.3 Maine kilpailuetuna 

Tapahtuman maineen tutkiminen kirjallisuuden avulla on monimutkaista. Useat 

mainetta, brändiä ja imagoa tutkivat kirjat lähestyvät aihetta sellaisten 

esimerkkien avulla, joissa yritykset taistelevat markkinaosuudesta toisten 

yritysten ja tuotteiden kanssa. Kulttuuritapahtuma, varsinkin ilmaistapahtuma 

kamppailee harvoin samanaikaisesta huomiosta toisen vastaavan tapahtuman 

kanssa. Turussa ei järjestetä vuodessa niin useaa tapahtumaa, että niille ei 

saataisi  raivattua  kalenterista  ”kilpailijatonta  tilaa”.   

Taideakatemian Yön kävijöitä ei olla koskaan kartoitettu, mutta arvioisin, että 

kävijät ovat suurimmaksi osaksi opiskelijoita, oppilaitoksen työntekijöitä, 

esiintyjien ystäviä ja omaisia, sekä niitä kaupunkilaisia, joille tapahtuma on 

vakiintunut jokavuotiseksi perinteeksi. Kävijäpalautteesta on usein luettavissa 
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rivien välistä kävijöiden taipumus palata takaisin vuosi toisensa jälkeen. Maine 

on tapahtuman järjestämän tahon toimien, viestinnän, ohjelmasisällön sekä 

kaikkien tapahtumaan liittyvien pienten yksityiskohtien summa. Karkeasti 

sanottuna: kun nämä eri osat lasketaan yhteen, maineen eteen voidaan lisätä 

joko positiivinen tai negatiivinen etumerkki. Taideakatemian Yön maine voidaan 

siis luokitella positiiviseksi, kun kävijät palaavat tapahtumaan uudelleen. 

Vuoden 2011 Taideakatemian Yössä saatujen kävijäpalautteiden perusteella 

kävijät olivat saaneet kuulla tapahtumasta ensisijaisesti Facebookissa; toiseksi 

suosituin  vastaus  oli  ”kuulin  ystävältä”.  Tapahtuman  maineesta  kertoo  jo  paljon,  

jos suuri osa ensikävijöistä on kuullut tapahtumasta ystävältään, toisin sanoen 

siis suosituksen kautta. 

Samanaikaisten tapahtumien ongelmana ei ole ainoastaan kilpailu kävijöistä, 

vaan myös paikallisten tekijöiden vähyys. Esimerkiksi vuoden 2012 

Taideakatemian Yön kanssa samaan aikaan kaupungissa vietettiin TipFestiä, 

nukketeatterifestivaalia, jossa esitellään sekä paikallista, että kansainvälistä 

nukketeatteriosaamista. Taideakatemian Yön ohjelmistosta oli jäädä kokonaan 

pois nukketeatteriesitykset, kun taiteilijat valitsivat mieluummin alansa oman 

festivaalin koulutapahtuman sijaan. Lopulta ensimmäisen vuoden opiskelijat 

kuitenkin toteuttivat opiskelijatapahtumaan kaksi esitystä, ja myös 

nukketeatterin suuntautumisvaihtoehto saatiin näkyville tapahtumaan. Maine 

vaikutti osaltaan nukketeatteriopiskelijoiden päätökseen valita Taideakatemian 

Yön ja TipFestin väliltä toinen. Opiskelijat valittelivat päätöksen vaikeutta, ja 

vakuuttivat, että osallistuminen olisi kuulunut heidän intresseihinsä, mutta 

suurtapahtuman mahdollisuudet työllistymisen, tunnettuuden, verkostoitumisen 

ja kansainvälisyyden saralla veivät mukanaan. Taideakatemian Yön maine 

pohjautui tässä tapauksessa perinteeseen ja lojaaliuteen opiskelijayhteisöä 

kohtaan, kun taas TipFest vakuutti tulevaisuudennäkymillään. Yön järjestäjien 

kannalta kilpailu tekijöistä on ollut aina positiivista – yksi TOY ry:n tärkeimmistä 

tavoitteista on kuitenkin vaalia jäsentensä ammatillista kasvua ja työllistymistä, 

juuri niitä asioita joita kilpailu edesauttaa. 
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6.4 Maine markkinoinnissa 

Kuinka tapahtuman mainetta sitten voisi käyttää markkinoinnissa ja 

uusasiakashankinnassa? Taideakatemian Yön historiassa julistemainonnassa 

on   käytetty   mielikuvia   herättäviä   sanoja,   kuten   ”odotettu”   ja   ”jokavuotinen”.  

Sanat kertovat kävijöille, että tapahtuma on edennyt jo perinteeksi, ja että sen 

taustalla on vakaa ja osaava yhdistys. Tulevaisuudessa mielikuvia voidaan 

luoda ideoimalla tapahtuman ympärille vuosittain uusi teema. Teeman 

käyttämistä tapahtuman markkinoinnissa, tapahtumapaikan somistamisessa 

sekä yhteistyökumppanien haussa käytettiin ensimmäisen kerran syksynä 

2012.  

Vallon ja Häyrisen mukaan teema on tapahtuman koossa pitävä kattoajatus, 

joka kertoo paljon tapahtuman järjestävästä organisaatiosta (Vallo& Häyrinen 

2008, 180-181). Taideakatemian Yössä teemaa on käytetty vasta kerran, 

syksyllä 2012. Markkinoinnissa käytettyjen kuvailevien sanojen ja 

havainnollistavien maalailujen myötä teeman määritteiden rajoilla ollaan 

kuitenkin liikuttu jo useina vuosina.  

 

Kuva 1 Tapahtumatalo (Vallo& Häyrinen 2008, 182) 

Teema
Idea

Sisältö

Asia-viihde-yhdistelmä

Tavoite Kohderyhmä Viestit
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Vuoden 2012 tapahtumassa teeman käyttöön lähdettiin varoen – teemasta ei 

haluttu liian leimaavaa tai lapsellista, mutta siitä uskottiin saatavan 

markkinoinnillista hyötyä sekä helpotusta sponsoreiden hakuun. TOY ry oli tullut 

hallitusvuoden 2011-2012 aikana tunnetuksi teemabileistään, joissa oli 

panostettu sisältöön, ja teema näkyi muuallakin kuin pelkässä tapahtuman 

nimessä. Jo syntynyttä positiivista mielikuvaa haluttiin jatkaa. Me tuottajat 

keskustelimme   useaan   otteeseen,   että   tapahtumalle   tarvittaisiin   ”punainen  

lanka”,   joka  yhdistäisi  printtimainontaa   ja   tapahtuman  visuaalista   ilmettä   kuten  

somistusta sekä sitouttaisi yhteistyökumppanit tiiviisti tapahtuman tuottavaan 

organisaatioon   ja   ohjelmaan.   ”Punainen   lanka”   siirtyi   ajatusten   pallottelusta  

käytäntöön televisio-ohjelmasta saadun idean kautta ja teemaksi valittiin, kuinka 

ollakaan – punainen lanka.  

Teema näkyi Taideakatemian Yön tiedotteissa ja printtimateriaaleissa 

seuraavan   lauseen   myötä:   ”Taideakatemian Yön tämänvuotinen teema on 

punainen lanka. Aasialaisen uskomuksen mukaan jumalat solmivat 

näkymättömän punaisen langan niiden henkilöiden nilkkojen ympärille, joiden 

on määrä tavata toisensa tietyssä tilanteessa tai auttaa toisiaan tietyllä tavalla. 

Tämä salaperäinen lanka voi venyä tai sotkeentua, mutta se ei koskaan katkea. 

Tule seuraamaan omaa punaista lankaasi Taideakatemian Yöhön.”   

Julisteessa seikkailevilla taiteilijoilla oli kullakin yhdistävä lanka sidottuna 

nilkkaan. Näin teema tuki vahvasti myös tapahtuman alkuperäistä tavoitetta: 

saada taiteilijat ja kaupunkilaiset tapaamaan toisiaan ja yhdistämään voimansa 

taiteen myötä. 

Mediat tarttuivat teemaan hanakasti ja mainitsivat sen lehtiartikkeleissa ja 

radiossa. Tuntui, että teema auttoi jopa vuosittaista tapahtumaa herättämään 

uutta kiinnostusta paikallisessa mediassa, jonka kiinnostus uutisoida 

tapahtumasta oli laskenut tasaisesti edellisvuosien aikana. 

Teema näkyi tapahtumassa sponsorin myötä. Tapahtuman yhtenä sponsorina 

toimi lankavalmistaja Novita, joka tarjosi TOY ry:lle punaista neulelankaa 

käytettäväksi tapahtumassa. Lankojen ja kerien avulla koulurakennus koristeltiin 
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teeman mukaisesti, ja kävijät saivat seurata punaista lankaa koko tapahtuma-

alueella kulkemansa ajan. Novita taas sai vastineeksi valokuvia tapahtumasta 

käytettäväksi omassa markkinoinnissaan. 
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Kuva 2 Taideakatemian Yön teema näkyi vuoden 2012 tapahtuman julisteissa 
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6.5 Tapahtuman sidonnaisryhmät ja tulevaisuuden verkostot 

Messi on Turun ammattikorkeakoulun intranet, jonka etusivulla on viikoittain 

vaihtuva gallup-kysely. Kyselyn tarkoitus ei ole varsinaisesti kerätä tietoa 

tärkeistä asioista, vaan piristää etusivua ja kysyä opiskelijoiden mielipidettä 

ajankohtaisista ja arkipäiväisistä aiheista. Kysymykset voivat vertailla 

esimerkiksi laskiaispullan ja runebergintortun paremmuutta tai pohtia kesäajan 

tuomia muutoksia arkeen. Syksyllä 2012 hieman ennen tapahtumapäivää 

Messin etusivulle ilmestyi kysymys, jossa tiedusteltiin Taideakatemian Yön 

kiinnostavuutta.  ”Kiinnostaako  Taideakatemian  Yö”  -kysymys sai työryhmäläiset 

varpailleen ja Taideakatemian tulosalueen tiedottajan hermostumaan. 

Mielestämme oli väärin, että normaalisti yhdistyksiin tai niiden tapahtumiin 

kantaa ottamaton sivusto halusi nyt tiedustella tapahtumamme kiinnostavuutta. 

Otettuamme yhteyttä sivuston ylläpitäjiin kysymys vaihdettiin, mutta 

vastausprosentit jäivät ennalleen. Yhdistyksen kannalta olisi ollut paljon 

antoisampaa ja kiinnostavampaa tietää, kuinka moni opiskelijoista on 

lähtökohtaisesti tietoinen tapahtumasta ja sen sisällöstä. Tulevaisuudessa 

tuottajat voisivat ehdottaa sivuston ylläpitäjille tätä kysymystä, jotta yhdistys 

voisi kartoittaa oppilaitoksen sisällä olevaa tapahtumasta informoimisen 

tarvetta. 

Kaaos on TOY ry:n kaksi kertaa vuodessa julkaisema ilmaislehti, joka koostuu 

opiskelijoiden kirjoittamista artikkeleista, mielipiteistä, kyselyistä sekä 

taideteoksista. Syksyn 2011 Kaaos-lehdessä kysyttiin muiden tulosalueiden 

opiskelijoilta tyypillisen Taideakatemian opiskelijan profiilia. Vastaukset 

hämmensivät puutteellisilla tiedoillaan, ja niistä huomasi, että monet eivät edes 

olleet tietoisia media- tai kulttuurialojen opiskelumahdollisuudesta 

oppilaitoksessa. Kysely osoitti, että tunnettuuden lisäämiselle olisi tarvetta, ja 

että sekä yhdistyksen että Taideakatemian Yön tiedottamisen tulisi tavoitella 

muiden opiskelijoiden kiinnostusta osallistua tapahtumaan ja saada tietää 

Taideakatemiasta ja sen opiskelijoista lisää. Muiden tulosalueiden opiskelijat 

ovat TOY ry:n jäsenten tulevaisuuden kollegoja, työnantajia sekä asiakkaita, ja 
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jo opiskeluaikana olisi tärkeää vaikuttaa verkostoihin sekä vallitseviin 

stereotypioihin.  

Opiskelijoiden varalle pitäisi keksiä keino, kuinka heitä voitaisiin houkutella 

kävijöiksi tapahtumaan. Heille pitäisi kuitenkin kertoa, että Taideakatemian Yö 

ei ole oppilaitosympäristöön sijoittuva opiskelijabiletapahtuma, vaan 

poikkitaiteellinen avoimien ovien ilta. Siitä lähtien, kun haalarimerkkejä alettiin 

myydä tapahtumassa, muiden tulosalueiden opiskelijoiden osallistumisprosentti 

on noussut, mutta heidän tyytyväisyydestään tai halusta osallistua tapahtuman 

muihin osioihin ei ole ollut takeita. Tavoitteena on, että opiskelijat jäisivät 

haalarimerkin saatuaan tutustumaan myös itse tapahtumaan ja 

ohjelmanumeroihin. Haalarimerkkien myyminen on kuitenkin ollut hyvä lisä 

tapahtumaan, sillä sen avulla ollaan saatu houkuteltua kävijöitä, jotka eivät 

aiemmin olisi harkinneet tapahtumaan osallistumista. 
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7 TAPAHTUMAORGANISAATIO 

Tapahtumaorganisaatio ja sen kehittäminen oli opinnäytetyöprosessin alusta 

asti selkein toimenpiteitä vaativa osa-alue. Vuosittain projektiryhmä paini 

samojen ongelmien parissa;työtehtävät oli määritelty epäselvästi ja vastuu 

kasaantui yksittäisten henkilöiden niskaan. Ongelmana ei ollut ainoastaan 

tekijöiden vähyys vaan myös organisaatiokaavion puuttuminen ja työtehtävien 

epätarkka rajaus. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, kehitystyö voidaan aloittaa joko etulinjan toiminnan 

tehostamisesta tai hallituksen itsensä kehittämisestä (Loimu 2010, 410-411). 

Tässä tapauksessa kehittäminen aloitettiin hallituksen kehittämisestä, jotta 

taustaorganisaation toiminta, talous ja jäsenkanta saataisiin vakiinnutettua. 

7.1 Yhdistystoiminnan kehittäminen 

Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry:n yhdistystoiminnan 

kehittämisestä on puhuttu pääasiallisesti luvussa neljä. Taideakatemian Yön 

tapahtumaorganisaation kannaltayksi eniten yhdistyksen puolelta vaikuttavista 

ongelmista on yhdistyksen aktiivien puute ja töiden kasaantuminen yhden 

tuottajan vastuulle. 

Aktiivien rekrytoinnissa kannattaa kokeilla ainakin seuraavia keinoja: 

 Avoimuus hallituksen käsittelemien asioiden suhteen. Käsiteltävistä asioista 

kannattaa kertoa jo ennen niiden käsittelyä ja kysyä jäseniltä mielipidettä. 

 Henkilökohtainen lähestymistapa. Yhdistystoimintaan lähdetään usein 

henkilökohtaisen kutsun tai pyynnön myötä. 

 Hyödyllisyyden tunteen luominen. Kysymällä jäseniltä, josko he voisivat auttaa 

omaan osaamisalueeseensa liittyvässä asiassa, luodaan tilaisuus kokea, että 

he kykenevät omalla toiminnallaan edesauttamaan yhdistystä saavuttamaan 

päämääränsä. (Loimu 2010, 404.) 
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Töiden kasaantumista on mahdollista välttää pohtimalla tapoja, joiden avulla 

voidaan ehkäistä tuotantoryhmän jäsenien jättäytymistä pois ryhmästä kesken 

tuotannon. Työntekijöiden löytäminen ei ole ainoa tapa, jolla organisaation 

kokoa kasvatetaan, vaan myös poisjättäytymisen ehkäisy on tärkeää. Yksi tapa 

on tarjota jokaiselle aktiiville mielekästä tehtävää ja sopivasti vastuuta. Aktiiveja 

ei välttämättä houkuta ottaa vastuuta tapahtumasta ja sen tuottamisesta, jolloin 

on muistettava huomauttaa, että yhdistys tarjoaa tukea tuotannossa ja on 

loppupeleissä tapahtumasta vastaa taho. Kun tapahtumaa dokumentoidaan 

säännöllisesti ja projektisuunnitelma on ajan tasalla, tuotantoon mukaan 

lähteminen on helpompaa eikä välttämättä vaadi työryhmäläisiltä tapahtuman 

tai tapahtumatuotannon aiempaa tuntemusta. 

7.2 Tapahtumaorganisaation kehittäminen 

Tapahtumaorganisaation kehittäminen alkoi yhdistystoiminnan kehittämisestä. 

Kun yhdistyksen organisaatiorakenne oltiin saatu korjattua ja toiminta 

vakiinnutettua, oli aika puuttua tapahtumaorganisaation rakenteeseen sekä 

tuottajien vastuualueisiin. 

Tehtävien koordinointi ja työn jakaminen erillisiksi tehtäviksi on kaiken 

organisoidun inhimillisen toiminnan perusta. Organisaatiorakenne on 

yksinkertaisesti sanottuna niiden keinojen kokonaisuus, joiden avulla työ 

jaetaan erillisiksi tehtäviksi ja hoidetaan tehtävien välinen koordinaatio. 

Projektiorganisaation tärkein koordinointimekanismi on keskinäinen 

sopeutuminen, ja sen keskeisessä osassa on tukihenkilöstö. 

Projektiorganisaatio on erinomainen työskentelymuoto luoville ihmisille, sillä se 

on sekä orgaaninen että hajautettu. Projektiorganisaatiolle on yleistä 

matriisirakenne, jossa jokaisen tulosyksikössä on eri tehtäväalueille 

erikoistuneita toimintoja tai funktioita ja oma johtaja. (Mintzberg1990, 2, 247-

269.) 

Vuonna 2012 tapahtuman tuottaminen jaettiin ensimmäistä kertaa kolmen 

tuottajan kesken: tapahtumasta olivat vastuussa TOY ry:n lisäksi lupa- ja raha-
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asioista vastaava tuottaja, ohjelmatuottaja sekä markkinointi- ja 

tiedotusvastaava. Tuotantoon liittyvät osa-alueet oli rajattu ja jaettu ensimmäistä 

kertaa selkeästi, ja jokainen ryhmän jäsen tiesi tarkkaan, mitkä tehtävät 

kuuluivat kenellekin.  

Oma ehdotukseni on, että tuotannossa olisi tulevaisuudessa näiden kolmen 

tuottajan lisäksi vielä projektipäällikkö, joka toimisi jatkuvassa yhteistyössä 

kaikkien tuottajien kanssa, järjestäisi tapaamisia ja tarkkailisi, että tuotanto 

sujuu aikataulussa. Projektipäällikkö voisi olla jo kolmannelle tai neljännelle 

opiskeluvuodelleen edennyt tuotannon opiskelija, jolla olisi kokemusta 

projektinhallinnasta ja tapahtumatuotannosta. Hän voisi auttaa tuottajia 

kiperissä tilanteissa ja raportoisi tuottajien ja tuotannon vaiheista TOY ry:lle. 

Projektipäällikkö osallistuisi TOY ry:n kokouksiin muutaman kuukauden ajan 

ennen tapahtumaa, ja raportoisi tuottajien raporteista koostetun selonteon 

avulla yhdistykselle. 

TOY ry osallistuu tapahtuman suunnitteluun tuottajien mukana. On tärkeää, että 

yhdistys ei jätä tuottajia oman onnensa nojaan tarjoamatta aiemmilta vuosilta 

kerääntynyttä tutkimustietoa tuotannon tueksi tai anna heille täysin vapaita 

käsiä, jolloin kaikki suunnitelmallisuus saattaisi mennä hukkaan. TOY ry 

osallistuu etenkin suunnitelmallisella tasolla, kun taas toteutus jää tuottajien 

vastuulle. TOY ry ja sen hallituksen jäsenet sitoutuvat auttamaan 

tapahtumapäivänä vapaaehtoisia parhaansa mukaan. 

Taideakatemian tulosalueen ja sen työntekijöiden osallistuminen tapahtuman 

tuotantoon on vaihdellut vuosittain. Ensimmäisen järjestämisvuoden aikana 

tuotantoon osallistui useita henkilökunnan jäseniä, mutta sen jälkeen jo 

lähtöasetelman muuttumisenkin takia osallistumisprosentti on vähentynyt. 

Tärkeintä olisi määritellä tulosalueen ja eri työntekijöiden halukkuus osallistua 

tapahtumaan vuosittain, jotta turhia oletuksia tai työtehtävien päällekkäisyyksiä 

ei syntyisi. 
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7.3 Tapahtuman opinnollistaminen jahankkeistaminen 

Yksi tapahtuman kehittämistä vahvasti tukeva toimenpide olisi projektin 

hankkeistaminen, jolloin opiskelijat voisivat helposti muuntaa osallistumisensa 

opintosuoritteiksi. Tällöin tapahtuma ohjattaisiin yhdistykseltä tulosalueelle, ja 

muun muassa tapahtuman rahoittamisen suunnittelu helpottuisi. 

Hankkeistamismahdollisuutta on jo käyty tunnustelemassa Taideakatemian TKI-

ryhmässä, ja ensimmäiset reaktiot ovat olleet positiivisia.  

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa opetusta palvelevaa sekä 

työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

Tutkimus-, Kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on toinen AMK:n lakisääteinen 

perustehtävä ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti projektimuotoisena. (Turun 

AMK:n intranet Messi 2013.) 

Taideakatemian Yön hankkeistaminen palvelisi ehdottomasti myös yhdistyksen 

ja sen jäsenten etuja, silläTKI-toiminnalla pyritään alueelliseen vaikuttavuuteen, 

tarjoamaan opiskelijoille työelämävalmiuksia lisääviä kokemuksia sekä luomaan 

ja vahvistamaan yhteyksiä alueen yrityksiin. Projektien myötä pyritäänmyös 

parantamaan henkilökunnan osaamista sekä projektitoiminnalla kasvattamaan 

AMK:n ulkoista rahoitusosuutta. 

Taideakatemian Yö sopisi hankkeeksi jo kehittämistarpeensa takia. Vaikka 

opinnäytetyössäni ollaan kartoitettu kehitystarpeita, ehdotettu 

kehittämistoimenpiteitä ja tehty kehitystoimenpiteitä, tulevaisuuden tekijöistä on 

aina pulaa. Tapahtuman kehittäminen on vielä kesken, ja hankkeistaminen 

ratkaisisi tämän ongelman. Taideakatemian Yö ei ole ainoastaan yhdistyksen 

tapahtuma, vaan sen tuomat hyödyt ulottuvat kauas tulosalueen palveluiden 

myymiseen ja oppilaitoksen hakumarkkinointiin asti.  

Hankeideasta tulee keskustella hyvissä ajoin tulosalueen TKI-päällikön kanssa 

ja sitä työstetään myös tulosalueiden TKI-tiimeissä. Hankkeen valmistelutyöstä 

päävastuun kantaa projektipäällikkö. Projektipäällikkö ratkaisisi tapahtuman 

organisaation projektipäällikköpulman, jolloin hänen alaisuudessaan voitaisiin 
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toimia esittämäni organisaatiorakenteen mukaan. Arvioisin, että koska 

tapahtuman hankkeistamisesta ollaan tehty esitunnusteluja, ja sitä varten on 

laadittu kattava projektisuunnitelma, käytännön toteuttamiseen päästäisiin 

melko pian. Vuoden 2013 tapahtumaan mennessä hankkeistamista ei ehdittäisi 

toteuttaa, mutta jo syksyn 2014 tapahtuman järjestämisestä voisi vastata  

hankkeen projektiryhmä. 

Tapahtuman hankkeistaminen toimisi käytännössä niin, että yhdistyksen 

hallituksen jäsen, jolla on oikeus käydä Taideakatemian tulosalueen TKI-

tapaamisissa, veisi hankeidean, esisuunnitelman ja projektisuunnitelman 

mukanaan kokoukseen, ja esittäisi Taideakatemian Yö -tapahtuman 

hankkeistamista. Toteutuessaan hankkeelle valikoituisi projektipäällikkö, ja sen 

muu tuotantoryhmä haettaisiin intranet Messin, TOY ry:n ryhmäsähköpostien ja 

opetuksen suunnitteluun tarkoitetunSoleOps-palvelun kautta. 

Toinen vaihtoehto hankkeistamiselle olisi tapahtuman muuttaminen 

opintojaksoksi. TOY ry on saanut jo pidempään pyyntöjä opiskelijoilta, joissa on 

harmiteltu Taideakatemian tulosalueen yhteisten opintojen vähyyttä. Erityisesti 

opiskelun alkuvaiheessa näille opinnoille olisi tilausta, kun opiskelijat eivät vielä 

tunne talon muita koulutusohjelmia tai opiskelijoita. Taideakatemian Yö -

tapahtumasta voisi luoda koko Taideakatemian tulosalueen ensimmäisen 

vuoden opiskelijoille pakollisen opintojakson, joka yhdistelisi jokaisen 

suuntautumisvaihtoehdon omaa alaa sekä projektihallinnan perusteita. 

Opiskelijat oppisivat yhdessä, kuinka projekti syntyy, kehittyy ja toteutuu sekä 

saisivat perustietoa tapahtuman tuottamisesta. Tapahtuma ja siihen liittyvä 

opintojakso olisivat mahtava tilaisuus opiskelijoille esitellä Taideakatemiassa 

syntyneitä taideteoksia sekä esityksiä. Tällä hetkellä tuntuu, että 

oppilaitoksessa syntyy enemmän taidetta kuin mitä ehditään esitellä, ja monia 

opiskelijoita se näyttää harmittavan. Taideakatemian Yö on tapahtuma, joka 

tarvitsee esiintyjiä, kun taas opiskelijoille se on kaivattu esiintymisareena, josta 

löytyy yleisöä, tulevaisuuden kollegoja, asiakkaita sekä työnantajia. Tapahtuma 

antaa opiskelijoille kokemusta projektityöskentelystä, tapahtuman tuottamisesta 

sekä tulevaisuuden työpaikkojen toimintatavoista. 
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Sekä opinnollistamisessa että hankkeistamisessa on omat hyvät ja huonot 

puolensa oppilaitoksen, yhdistyksen ja opiskelijoiden kannalta. Tapahtuman 

opinnollistaminen toisi opiskelijoille onnistumisen tunteita verkostoitumisesta, 

yhteenkuuluvuudesta sekä tekisi Taideakatemian Yöstä koko tulosalueen 

yhteisen tapahtuman, jonka eteen haluttaisiin tehdä töitä ja joka vaikuttaisi 

positiivisesti Taideakatemian julkisuuskuvaan. Toisaalta taas opintojakso, joka 

olisi kaikille pakollinen saatettaisiin alkaa mieltää pakkopullana ja luovuuden 

rajoittavana tekijänä. Hankkeistus tekisi osallistumisesta vapaaehtoista, jolloin 

osallistumisesta saisi kuitenkin opintosuoritteita.Hankkeistamisen ongelma on 

myös sen määräaikaisuus. Hanke on projekti, jonka alkamis- ja 

loppumisajankohdat on määritelty etukäteen, eikä tulevaisuuden toimintaa ole 

näin taattu. Paras vaihtoehto saattaisi olla se, että tapahtumasta tehtäisiin ensin 

eräänlainen demo hankemuodossa, jonka jälkeen toimintaa jatkettaisiin 

opintojakson muodossa. 

7.4 Vapaaehtoiset, sitouttaminen ja työn mielekkyys 

Vapaaehtoistyöntekijä on sellainen, joka osallistuu tapahtuman tuotantoon 

palkatta ja vapaaehtoisesti. Vapaaehtoistyö on kaikille avointa ja sille ominaista 

on, että työn tulisi olla melko vastuutonta ja että työstä saa palkan sijaan 

tapahtuman oheistuotteita sekä lippuja. 

Taideakatemian Yön vapaaehtoiset voivat auttaa tapahtumaorganisaatiota 

erityisesti tapahtumapäivän aikana. Erilaisia työnimikkeitä, johon vapaaehtoiset 

voivat sijoittua ovat opas, julisteiden ja flyerien levittäjä, buffet-työntekijä, 

sisustaja, siistijä, käsiohjelman jakaja sekä palautteen kerääjä. 

Tapahtuman vuosittainen haaste on ollut vapaaehtoisten löytäminen. Innokkaat 

ovat päätyneet aina lopulta esiintymään itse tapahtumaan ja tapahtuman 

edeltäviltä viikoilta ei olla löydetty aikaa auttamiseen. Lopulta vapaaehtoisille 

suunnattuihin ollaan revitty hallituksen jäseniä sekä sellaisten 

suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoita, joilta ei välttämättä voida odottaa 

esitystä tapahtumaan. 
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Mielestäni potentiaaliset vapaaehtoiset ovat ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijoita. Heiltä ei välttämättä löydy vielä esitystä tapahtumaan, mutta he 

ovat usein innokkaasti osallistumassa erilaisiin oppilaitokseen liittyviin 

tapahtumiin. Suurin ongelma on se, että ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät 

usein tiedä tapahtuman olemassaolosta, ja silloinkin kun yhdistys on käynyt 

kertomassa toiminnastaan ensimmäisten koulupäivien orientoivien opintojen 

aikana, tieto on mennyt monilta muun tietotulvan ohessa ohi. 

Erinomainen tapa kertoa tapahtumasta ensimmäisen vuoden opiskelijoille olisi 

laatia Taideakatemian Yöstä   eräänlainen   ”making   of   -dokumentti”.  

Dokumentissa voitaisiin lyhyessä 5-10 minuutin ajassa näyttää innostusta ja 

yhdessä tekemisen meininkiä, sekä esituotantoa että tapahtumapäivää. 

Dokumentti toimisi sekä informatiivisena että tapahtumaa mainostavana 

rekrytointivideona, joka saattaisi innostaa uusia opiskelijoita mukaan. Toisaalta 

videolle löytyisi varmasti muitakin käyttötarkoituksia, ja sitä voitaisiin hyödyntää 

esimerkiksi sidosryhmien jälkimarkkinoinnissa. 

Anne Birgitta Pessi on kehitellyt timanttimalliksi kutsumansa vapaaehtoistyön 

motivaatiota kuvaavan kaavion, joka kattaa neljä motivaation ulottuvuutta. 

Ulottuvuuksien sanaparit ovat: 

 Pohdinta – toiminta 

 Läheisyys – etäisyys 

 Uutuuden etsintä – jatkuvuus 

 Saaminen – antaminen.  

Timanttimallin tarkoitus on antaa tavallisinta   ”halu   auttaa”   -motivaatiotekijää 

moniulotteisempi kuva vapaaehtoistyön motivaatiotekijöistä.(Iso-Aho 2011, 22.) 

Timanttimallia voidaan käyttää apuna vapaaehtoisten rekrytointia 

suunniteltaessa. Kun opiskelijoita ollaan informoitu tapahtumasta, on aika 

tarjota porkkanoita. Näkökulmia, joihin voidaan vedota, ovat muun muassa 

yhdessä tekeminen ja opiskelijatovereihin tutustuminen, käytännön kokemus 

tapahtumatuotannosta sekä mahdollisuus kehittää ja uudistaa vapaaehtoisten 

työnkuvia. Konkreettinen tarjottava hyöty voisi olla esimerkiksi sellainen, että 
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TOY ry kertoisi uusille opiskelijoille, että jokainen vapaaehtoistyöntekijä saisi 

liittyä yhdistyksen jäseneksi normaalin kymmenen euron liittymismaksun sijaan 

ilmaiseksi. 
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8 TAPAHTUMAN SISÄLTÖ 

Taideakatemian Yön sisältö eli sen ohjelman ongelma ei ole ollut niinkään 

laadussa vaan organisoinnissa ja yhteisen ideoinnin puutteessa. Yhdistys on 

tavallisesti julkaissut muutamaa kuukautta ennen tapahtumaa julisteita, 

sähköposteja sekä muita rekrytointijulkaisuja, joissa on haettu esityksiä 

tapahtumaan. Julkaisujen kautta kerätyt ilmoittautumiset ovat olleet vähäisiä, ja 

usein esityksiä ja työpajoja on jouduttu erikseen pyytämään opiskelijoilta. 

Ilmoittautumisten vähäisen lukumäärän taustalta on löytynyt myös 

epätietoisuutta ja epävarmuutta aikataulun, työryhmän kasaamisen sekä 

tarvittavan tekniikan osalta.Taideakatemian Yön ohjelma on usein syntynyt 

itsestään. Tuottajien olisi muistettava, että ohjelman ei tarvitse olla osa-alue, 

johon tuottajien koordinointikyky ei ylety. Sisältöä voidaan ideoida ja tuottaa 

yhdessä, ja tuottajat voivat tilata ohjelmakokonaisuuksia opiskelijoilta. 

Tulevaisuudessa ohjelman suunnittelun ja keräämisen tulisi olla organisoitua ja 

edetä seuraavassa järjestyksessä: 

1. Tapahtuman tunnettuuden kasvattaminen ja tapahtumasta informoiminen 

2. Ideointitilaisuuteen kutsuminen 

3. Ideointimuodon valinta, tilaisuuden kulun suunnittelu 

4. Ideointitilaisuus ja lopullisten ideoiden dokumentointi 

5. Ideoiden paneminen käytäntöön: työryhmän muodostaminen, 

tapahtumakäsikirjoitus, tekniikan suunnittelu ja varaus 

6. Tuottajat voivat tässä vaiheessa vielä tilata esityksiä opiskelijoilta joko 

ideointitilaisuudessa syntyneiden tai omien ajatustensa pohjalta 

7. Harjoittelu, esityksen ilmoittaminen käsiohjelmaan, puffien kirjoittaminen 

8. Esitys 

Yksi mahdollisista ideoinnin välineistä on 8X8-malli, jossa pääongelman 

ympärille kerätään kahdeksan paperia, joista jokaisessa on eri näkökulma, ja 

jokaiseen paperiin kerätään kahdeksan ratkaisua tai ideaa.Taideakatemian Yön 

tapauksessa  pääongelma  voisi  olla:  ”minkälaista  tapahtumatuotannon  kannalta  

hyödyllistä   osaamista   suuntautumisvaihtoehdoista   löytyy?”   Pääongelman  
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ympärille lisätään jokaiselle Taideakatemian suuntautumisvaihtoehdolle omat 

paperit, jolloin näkökulmia kertyisi ainakin yksitoista.Sen jälkeen jokaiseen 

paperiin kerätään mediatuotannon, mainonnansuunnittelun, elokuvan ja 

animaation, musiikin, sirkuksen, teatterin, tanssin, nukketeatterin, valokuvan, 

kuvataiteen sekä journalismin mahdollisuuksia osallistua tapahtuman 

tekemiseen ja ohjelman luomiseen. Kahdeksan idean keksiminen jokaiseen 

näkökulmaan   saattaisi   olla   hankalaa   ”vähemmän   luovien   alojen”,   kuten  

mediatuotannon kohdalla, joten esimerkiksi neljä ideaa voisi olla 

vähimmäisvaatimus. 

Aivoriihi on yksi luovan ongelmanratkaisun standardimenetelmistä, jolla 

tuotetaan ideoita ryhmässä. Ryhmä koostuu vetäjästä ja noin 5-12 hengen 

ideointitiimistä, joka heittelee ideoita ja kirjaa ne muistiin miettimättä vielä niiden 

käytännön vahvuuksia tai heikkouksia. Suuren ryhmän etuna on se, että kaikki 

mukana olevat sitoutuvat ratkaisuun, kun ovat itse mukana ideoimassa. 

Aivoriihen tarkoitus on tuottaa sekä villejä ja lennokkaita ideoita, että 

toteutuskelpoisia ehdotuksia. Lennokkaiden ideoiden tuottamisen tulisi auttaa 

ryhmää pääsemään aivoriihen vaatimaan olotilaan. (Lavonen &Meisalo 2013.) 

Yksi tärkeimmistä opeistani kolmen tapahtumavuoden aikana on ollut se, että 

tuottajalla on oikeus vaikuttaa tapahtuman sisältöön sekä ideoida ja tehdä 

luovaa ajatustyötä taiteilijoiden ohella. Tuottaja ei ole pelkkä palvelija, jonka 

vastuulla on hoitaa luvat ja talous kuntoon. Tuottajalla pitäisi olla mahdollisuus 

tilata ohjelmanumeroita taiteilijoilta, aivan kuten työelämässä ja esimerkiksi 

yritystapahtumissa on usein tapana. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tapahtuman kehittämistoimintaa harkitsevien toimijoiden tulisi ottaa mallia uutta 

tapahtumaa suunnittelevasta organisaatiosta ja niistä kysymyksistä, joita 

joudutaan miettimään uutta tapahtumaa suunniteltaessa. Toisaalta uusien 

tapahtumien suunnittelijoiden toiminnassa on kyse uusien sisältöjen ja 

toimintatapojen luomisesta, mutta toisaalta myös Kettusenkin mainitsemasta 

toimintamallien varastamisesta. (Iso-Aho& Kinnunen 2011, 23-24.) 

Taideakatemian Yö -tapahtuma  on kamppaillut vuodesta toiseen samojen 

ongelmien parissa – joka vuosi tapahtuman tuottajaksi on valikoitunut 

opiskelijoita, joilla ei ole ollut kokemusta tai tietämystä TOY ry:n toiminnasta tai 

Taideakatemian Yön perustiedoista. Resurssit tulisi ohjata jokavuotisen alusta 

aloittamisen sijaan monipuolisemman ohjelman ideointiin ja parhaan 

mahdollisen oppimisympäristön luomiseen.  

Tulevaisuudessa Taideakatemian Yö -tapahtuman menestys riippuu pitkälti 

siitä, kuinka tarkasti organisaatiorakenne ja eri tekijöiden vastuualueet voidaan 

määritellä ja vakiinnuttaa. Mahdollinen kurssittaminen tai hankkeistaminen tulee 

vaikuttamaan merkittävästi tapahtuman organisaation ammattimaisuuteen ja 

laajuuteen, sekä siihen, kuinka tarkkaan kunkin vuoden tekijät dokumentoivat 

tapahtuman tietoja tuleville tekijöille. 

Opinnäytetyön lähteiden löytäminen oli melko haastavaa. Yritin soveltaa muiden 

alojen kehitystyötä käsittelevien kirjojen oppeja kulttuurialalle, mutta tiedot jäivät 

pintapuolisiksi. Suurin apu oli ehdottomasti Humanistisen ammattikorkeakoulun 

Tapahtumatuotannon palapeli -julkaisu, joka on eräänlainen edelläkävijä 

tapahtumien kehittämisen saralla.  

Oman kehittämistyöni tulokset tullaan näkemään tulevaisuudessa, aikaisintaan 

vuoden 2013 syksynä, kun seuraavan tapahtuman tuotantotiimi varmistuu ja 

tuottajat aloittavat työnsä. Toivon, että seuraavan syksyn tapahtuman tuottajilla 

on aloittaessaan käytettävissä tietoperusta tapahtuman historiasta, tavoitteista 

sekä hyvistä käytännöistä, eikä pyörää tarvitse lähteä keksimään uudelleen. 
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Niiden kolmen vuoden aikana, joina olen ollut mukana tapahtuman 

tuottamisessa sekä yhdistystoiminnassa, kehitystä on tapahtunut ainakin 

yhdistyksen organisaatiorakenteissa, tapahtuman järjestämisen ja 

yhdistystoiminnan ohessa syntyneiden tiedostojen ja opittujen asioiden 

dokumentoinnissa sekä tavoitteiden määrittelyssä ja mittaamisessa.  

Tulevaisuudessa tapahtumaa tulisi kehittää suunnitelmallisesti ja nojaten 

edellisiltä vuosilta löytyvään tuotannosta kerättyyn informaatioon. Tuottajat 

voisivat valita yhdessä yhdistyksen kautta vuosittain yhden suuremman 

kehityskohteen, jota sitten työstettäisiin tapahtuman esituotannon ohessa. 

Pieniin, käytännön toteuttamiseen liittyviin epäkohtiin tulee edelleen tarttua 

niiden ilmaantuessa, mutta kehitystyö ei voi perustua pelkkään reagointiin. 
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1 JOHDANTO 

Taideakatemian Yö on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

tulosalueen opiskelijoiden toteuttama vuosittainen tapahtuma, jossa 

Taideakatemian ovet avataan kaupunkilaisille yhden illan ajaksi. Tapahtuma 

järjestetään loppuvuodesta marraskuun kolmantena torstaina, ja ohjelmaa on 

yleensä järjestetty kello kuuden ja kymmenen välille. Tapahtuman järjestävä 

organisaatio on Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry.  

 Illan aikana Taideakatemian opiskelijat kokoavat voimansa erilaisiin esityksiin, 

työpajoihin, avoimien ovien työhuoneisiin sekä performansseihin. Tapahtuman 

kävijöillä on usein mahdollisuus osallistua esityksiin sekä luoda omaa taidetta 

opiskelijoiden opastuksella. Yö on joka vuosi joko alkanut tai päättynyt 

sirkusopiskelijoiden   toteuttamaan   tulishow’hun,   jonka   yhteydessä on usein 

myös pidetty puhe. 

Taideakatemian Yö on mahdollisuus sekä opiskelijoille että kaupunkilaisille. 

Tapahtuma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden esiintyä ja tuoda omaa 

taidettaan yleisön nähtäväksi. Toisaalta tapahtuma ja sen tuotanto vahvistaa 

koulussa opittuja projektihallinnan oppeja ja kasvattaa opiskelijoiden verkostoja 

ja yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtuman kävijöille Yö tarjoaa helposti 

lähestyttävää taidetta ilmaiseksi. Se sopii niin perheille kuin yksin tapahtumassa 

vierailevillekin. Tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus nostattaa 

Taideakatemian imagoa, kasvattaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia 

sekä tukea hakumarkkinointia. 

Taideakatemian Yössä on perinteisesti ollut edustettuna tulosalueen jokainen 

suuntautumisvaihtoehto – joko esitysten tai tapahtuman tuotannollisten 

tehtävien myötä. Itse koulu on ollut vaihtelevasti mukana Yön toteuttamisessa. 

Tulevaisuudessa TOY ry toivoisikin tapahtumasta opetussuunnitelmaan 

sisältyvää kurssisuoritusta. Näin saataisiin toteutettua myös opiskelijoiden 

kauan kaipaamia yhteisiä kursseja sekä verkostoitumismahdollisuuksia. 
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Suuntautumisvaihtoehtojen yhdessä toteuttama tapahtuma olisi myös oivallista 

harjoitusta tulevaisuuden ja työelämän haasteiden varalle. 

Tapahtumasta on käytetty vuosien saatossa nimiä Taideakatemian Yö sekä 

Taideakatemian Yö!. Ennen kunkin vuoden tapahtuman toteuttamista on 

varmistettava, että koko työryhmä käyttää tapahtumasta samaa kirjoitusasua. 

Itse suosittelisin, että kummatkin sanat kirjoitetaan aina isoilla alkukirjaimilla, ja 

huutomerkin käytöstä sovittaisiin vuosittain tapauskohtaisesti. 

Tämä projektisuunnitelma on laadittu osana Turun ammattikorkeakoulun 

viestinnän opinnäytetyötä keväällä 2013. Käytännön opinnäytetyön aiheena on 

Taideakatemian Yö -tapahtuman kehittäminen. Opinnäytetyön raportin lisäksi 

on valmistunut tämä projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaa saa käyttää ja 

muokata vapaasti Taideakatemian Yön kehittämistarkoituksiin. 
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2 TAPAHTUMAN TARVE 

2.1 Tapahtuman historiaa 

Taideakatemian Yö -tapahtuma syntyi opiskelijoiden ja laadukkaan opetuksen 

tarpeesta. Vuonna 2007 Turussa havahduttiin siihen, että Taideakatemian 

rahoitustilanne oli huonontunut jo vuosia, ja rahoituskriisi oli johtanut siihen, että 

koko korkeamman taidekoulutuksen tila oli opiskelijoiden mielestä uhattuna 

Turussa. Tästä johtuen Taideakatemian opiskelijoista koostuva Pro 

Taideakatemia -liike järjesti toukokuussa 2007 tiedotustilaisuuden ja 

paneelikeskustelun Turun Taideakatemian kulttuurikoulutuksen tilasta. 

Tarkoituksena oli järjestää keskustelutilaisuus Taideakatemian tulevaisuudesta 

ja koulutuksen huonontumisen uhkakuvista. Tiedotuksen näkökulmasta tilaisuus 

oli voitto, mutta varsinaisia lupauksia ei opiskelijoille voitu antaa. Kutsuista 

huolimatta paikalle ei saapunut ainuttakaan henkilöä, joka olisi voinut virkansa 

puolesta ollut tilanteesta suorassa vastuussa. Tiedotustilaisuuden ja 

paneelikeskustelun yhteydessä järjestettiin myös mielenilmaus, johon kokoontui 

satoja ihmisiä. Kulkueen päätepisteessä kaupunginhallitus vastaanotti aiheesta 

vetoomuksen, johon oli puolessatoista kuukaudessa kertynyt 6000 nimeä. 

Aktiivisesta kampanjoinnista huolimatta kaupungin myöntävän rahoituksen ei 

koettu riittävän laadukkaan opetuksen takaamiseen. Marraskuussa 2007 

Taideakatemian opiskelijoista koostuva Pro Taideakatemia järjesti 

kaupunkilaisille avoimen Taideakatemian Yö -tapahtuman, jonka tavoitteena oli 

esitellä kaupunkilaisille koulun opiskelijoiden taitoja. Ensimmäisen tapahtuman 

arvioitiin keränneen noin tuhat kävijää, ja onnistuneesta illasta kaavailtiin 

jokavuotista. 

Illan mittaan Taideakatemian tiloissa pidettiin muun muassa monenlaisia 

työpajoja. Vieraat pääsivät seuraamaan esimerkiksi, kuinka monivaiheinen ja 

vaativa prosessi animaation valmistaminen on. Kaikki 

Taideakatemiansuuntautumisvaihtoehdot olivat mukana tapahtuman 
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toteuttamisessa, niin yksilöinä kuin toisiinsa limittyen. Yö huipentui 

sirkuslinjalaisten tulishow’hun Varvintorilla. 

2.2 Organisaatiolähtöisyys 

Organisaatiolähtöisessä ajattelussa organisaation tarpeiden pohjalta suunniteltu 

toiminta, palvelu ja tuotteet tyydyttävät sellaisinaan asiakkaiden tarpeet, kun 

taas asiakaslähtöisyydessä toiminnan, palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa 

otetaan huomioon sekä organisaation, että asiakkaiden tarpeet. (Vuokko 2003, 

67.) 

Kuva 3: Organisaatiolähtöisyys: (Vuokko 2003, 67) 

 

Tarpeet
Organi
saatio

n
Toiminta, 
PalveluTuote tarpeetAsiak

kaan
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Kuva 4: Asiakaslähtöisyys: (Vuokko 2003, 67) 

Taideakatemian Yö -tapahtuman järjestämistarve lähtee organisaatiosta. 

Yhdistyksellä on tarve esitellä omaa ja koulun toimintaa ja edistää opiskelijoiden  

työllistymistä, työelämälähtöisyyttä, yhteistyötä sekä verkottumista. Opiskelijoilla 

on tarve päästä esittelemään koulussa oppimiaan taitoja, ja esiintymisareenojen 

sekä esitysten katsojien puutteessa Taideakatemian Yö on erinomainen paikka 

päästä esiintymään ja saada esityksille katsojia.  

Myös TOY ry:n säännöt tukevat sitä seikkaa, että Taideakatemian Yö ja TOY ry 

ovat toiminnassaan organisaatiolähtöisiä. TOY ry:n säännöissä mainitaan, että 

yhdistyksen tarkoitus on:  

 toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa 
opiskeluun liittyvissä asioissa 

 toimia jäsentensä palvelujärjestönä kehittäen jäsenyyteen liittyviä yleisiä ja 
yhteisiä etuja 

 edistää ja ylläpitää oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä 
 lisätä ammatillisen korkeakoulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijoiden omaa 

toimintaa 
 edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta 
 edistää kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa 

 

Taideakatemian Yö edistää juuri edellä mainittuja asioita, ja lähtee siis 

toiminnassaan asiakkaidensa, eli jäsentensä tarpeista. Tapahtuman 

suunnittelijoiden, tuottajien ja TOY ry:n pitäisi siis jatkuvasti muistaa pohtia, 

minkälaisia asiakkaita yhdistyksellä on, ja kuinka näiden tarpeisiin vastataan. 

Tarpeet
Organi
saatio

n
Toiminta, 
PalveluTuote Asiakkaan tarpeet
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2.3 Asiakastarve 

Tässä kappaleessa pohditaan asiakastarvetta olettaen, että asiakkaalla 

tarkoitetaan tässä asiayhteydessä Taideakatemian Yö -tapahtuman kävijöitä. 

Asiakastarve, jonka tapahtuma täyttää, on tarve nähdä monimuotoista ja 

poikkitaiteellista kulttuuria helposti, esteettömästi ja ilmaiseksi. Taideakatemian 

Yö on pyritty pitämään tapahtumana, johon kenellä tahansa olisi mahdollisuus 

saapua. Tapahtumassa on mahdollisuus tutustua erilaisiin kulttuurin muotoihin 

illan aikana. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus oppia tietämään, mitä 

oppilaitoksessa tapahtuu, ja näkemään missä taideakatemialaiset opiskelevat ja 

minkälaisiin ammatteihin he valmistuvat. Yhdistyksen ja koulun tarve on näyttää 

asiakkaille, että Taideakatemia ei ole vain rahaa ja työtunteja syövä resurssi, 

vaan mahdollisuus ja kulttuurin monimuotoisuutta edistävä ja kaupunkilaisten 

kulttuurielämää rikastuttava voimavara. 

2.4 Tilanne ennen tapahtumaa ja sen jälkeen 

Oletuksena on, että joka syksy ennen tapahtuman järjestämistä tilanne 

opiskelijoiden kannalta on sama. Opiskelijat tarvitsevat vuosittain 

edunvalvontaa ja apua yhdistykseltä, ja vuosittain vaihtuvat luokat tarvitsevat 

uransa alkutaipaleella tukea ja kannustusta, yhteistyötä, verkostoitumista, 

näkyvyyttä ja harjoitusta.  

Tapahtumaa edeltävä tilanne asiakkaiden, kaupunkilaisten, ennakko-odotusten 

sekä imagon ja brändin kannalta on kartoitettava joka vuosi erikseen. 

Tapahtumaorganisaatiolla ei välttämättä ole joka vuosi mahdollisuutta tehdä 

joka vuosi muutosta jokaiseen edellä mainituista seikoista. Sen takia olisi hyvä 

kartoittaa joka vuosi eniten muutosta kaipaavat asiat, ja vastata niihin 

suunnitelmallisesti. 

Tapahtuman tuotannon on tarkoitus muuttaa seuraavia asioita: 

 Taideakatemian sekä TOY ry:n imago ja maine 
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 Koulun, opetuksen ja taitojen tunnettuus 
 Opiskelijoiden kyky toimia yhteistyössä eri suuntautumisvaihtoehtojen kanssa 
 Tutustuminen työelämään, ammattimainen tuotanto kouluolosuhteissa 
 Verkostot ja tulevaisuuden kontaktit 
 Kulttuuriin suhtautuminen 
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3 TUOTANNON TAVOITTEET 

Tapahtumatuotannon tuloksena syntyy tuloksia neljällä eri osa-alueella: 

toteutumisen on tarkoitus muuttaa jotain niin yhdistyksen, koulun, opiskelijoiden 

kuin asiakkaidenkin mielikuvien, toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.  

Ilmaistapahtuman tavoitteita on helppo määritellä, mutta mittaaminen 

osoittautuu haasteellisemmaksi. Tavoitteet ovat usein mielikuviin sekä 

osaamiseen ja oppimiseen liittyviä, ei-määrällisiä tavoitteita. Taideakatemian 

Yön tavoitteita ovat: 

 Taloudellinen: +-0 
 Koulutuksellinen: jokainen suuntautumisvaihtoehto mukaan, useita 

poikkitaiteellisia esityksiä, oman talon opiskelijoita vastaamaan jokaisesta 
tuotannon osa-alueesta (esim. tuotannon opiskelijoita tuottajiksi, mainonnan 
suunnittelijoita graafikoiksi, sirkusopiskelijoita herättämään huomiota 
kaupungilla flyerien jaon yhteydessä, elokuvaopiskelijoita vastaamaan 
tekniikasta…),  tärkein  tavoite:  tarjota  opiskelijoille  mahdollisuus  esiintyä  sekä  
tulla nähdyksi ja kuulluksi 

 Mielikuvallinen: Palautteissa positiivista palautetta koulusta, opiskelijoiden 
osaamisesta ja yhdistyksestä 

 Palaute: sekä määrällisesti että laadullisesti tarpeeksi palautetta tulevaisuuden 
tapahtumien kehittämiseen 

 Kävijät: Kävijäkartoitus, lisää opiskelijoita kävijöiksi 
 Sisältö: ohjelmaa sekä lapsille, että aikuisille, monipuolista, laadukasta ja 

suunnitelmallista ohjelmaa 
 Yhdistyksen arvoihin ja julkisuuskuvaan sopivien yhteistyökumppanien 

löytäminen 

3.1 Kilpailijoista erottuminen 

Tapahtuman kilpailijoita on pohdittu sen järjestämisen aloittamisesta alkaen: 

Onko tapahtumalla varsinaisia kilpailijoita ja tarvitseeko sen tehdä erityisiä 

toimia erottuakseen niistä? Eikö tapahtuma, jonka tavoitteet tähtäävät Yön 

kanssa samaan tuekin Taideakatemian tulosalueen ja sen opiskelijoiden etuja? 

Samanaikaiset tapahtumat eivät ole Turussa kovinkaan todennäköinen riski. 

Taideakatemian Yön kävijäkunta on vakiintunutta, (Taideakatemian Yön 

kävijäpalaute 2011)ja tapahtumassa käy vuosittain melko sama määrä kävijöitä. 



Liite 1 (12) 

TURUN TAIDEAKATEMIAN OPISKELIJAYHDISTYS TOY RY | Emma Inkinen 

Samanaikaisten tapahtumien ongelmana ei ole ainoastaan kilpailu kävijöistä, 

vaan myös paikallisten tekijöiden vähyys. Esimerkiksi vuoden 2012 

Taideakatemian Yön kanssa samaan aikaan kaupungissa vietettiin TipFestiä, 

nukketeatterifestivaalia, jossa esitellään sekä paikallista, että kansainvälistä 

nukketeatteriosaamista. Yön ohjelmistosta oli jäädä kokonaan pois 

nukketeatteriesitykset, kun taiteilijat valitsivat mieluummin alansa oman 

festivaalin koulutapahtuman sijaan. Lopulta ensimmäisen vuoden opiskelijat 

kuitenkin toteuttivat Yöhön kaksi esitystä, ja myös nukketeatterin 

suuntautumisvaihtoehto saatiin näkyville tapahtumaan. Maine vaikutti osaltaan 

nukketeatteriopiskelijoiden päätökseen valita Taideakatemian Yön ja TipFestin 

väliltä toinen. Opiskelijat valittelivat päätöksen vaikeutta, ja vakuuttivat, että 

osallistuminen olisi kuulunut heidän intresseihinsä, mutta suurtapahtuman 

mahdollisuudet työllistymisen, tunnettuuden, verkostoitumisen ja 

kansainvälisyyden saralla veivät mukanaan. Yön maine pohjautui tässä 

tapauksessa perinteeseen ja lojaaliuteen opiskelijayhteisöä kohtaan, kun taas 

TipFest vakuutti tulevaisuudennäkymillään. Yön järjestäjien kannalta kilpailu 

tekijöistä on ollut aina positiivista – yksi TOY ry:n tärkeimmistä tavoitteista on 

kuitenkin vaalia jäsentensä ammatillista kasvua ja työllistymistä, juuri niitä 

asioita joita kilpailu edesauttaa. 

Taideakatemian Yön mainetta, imagoa ja brändiä sekä niiden kehittämistä on 

pohdittu tapahtuman kehittämissuunnitelmassa. 

3.2 Ainutlaatuisuus 

Taideakatemian Yö on jo lähtökohdiltaan ainutlaatuinen tapahtuma. Suomessa 

ei ole kovinkaan monta koulua tai tulosaluetta, jossa opiskelisi yhtä monen 

kulttuuri- ja media-alan opiskelijoita. Tapahtuma, jossa opiskelijat yhdistävät 

voimansa, ja pyörittävät omin voimin koko illan ajan tuhatta kävijää palvelevaa 

organisaatiota, on upea saavutus. Ainutlaatuisuus on myös seikka, jolla 

tapahtumaan kerätään kävijöitä, ja jonka avulla koulua ja yhdistystä 

markkinoidaan menestyksekkäästi. Tilaisuus, joka on käännetty 
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vastakkainasettelusta   ”hyvä   me   -henkiseksi”   koko   perheen   tapahtumaksi   on  

näyte siitä, että korkeakoulumme opetus ja sen hedelmät todella ovat 

arvokkaita. Tapahtuman kehittämissuunnitelmassa käsitellään lisää yhdistyksen 

ja tapahtuman tietoista asennemuutosta. 

3.3 Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen 

Tavoitteiden toteutumista voidaan tutkia erilaisilla kyselyillä: tuottajat voivat 

tutkia niin kävijöiden, esiintyjien ja tekijöiden, koulun, median kuin 

yhdistyksenkin tyytyväisyyttä ja kehitysideoita tapahtuman yhteydessä ja sen 

jälkeen.  

Kävijöiden tyytyväisyyden tutkimista on aikaisempina vuosina tutkittu 

palauteboksin avulla. Palautteen antaminen on ollut vapaaehtoista, ja sen 

antaminen on ollut mahdollista muutamassa eri paikassa tapahtumapaikalla. 

Kävijäpalautetta on usein saatu todella vähän, minkä on epäilty johtuvan 

palautteen  keräämisen  ”porkkanattomuudesta”,  ja  siitä,  että  kaikki    kävijät  eivät  

ole huomanneet tai muistaneet palautteen antamisen mahdollisuutta. 

Tulevaisuudessa kävijäpalautteen yhteydessä tulisi olla maininta 

houkuttelevasta palkinnosta, jotta kävijöiden huomio saataisiin herätettyä. 

Palautteen keräämistä voitaisiin nopeuttaa esimerkiksi palautetoimintojen 

digitalisoinnilla ja resursoimalla useampia työtunteja palautteen keräämiseen. 

Jos jokaisella ulosvievällä ovella olisi henkilö, joka kehottaisi ihmisiä jättämään 

palautetta, mahdollisuus jättää palaute antamatta sivuutettaisiin harvemmin. 

Tapahtuman Facebook-sivulla ja TOY ry:n blogissa voitaisiin antaa 

mahdollisuus palautteen jättämiseen ja palkinnon voittamiseen vielä 

tapahtuman jälkeen. 

Esiintyjien ja työryhmäläisten tyytyväisyyttä ja oppimista voidaan kartoittaa 

sähköpostikyselyn avulla. Olisi hyvä edellyttää, että niiden opiskelijoiden, jotka 

haluavat saada kurssisuorituksen tapahtuman tuotantoon osallistumisesta, olisi 

välttämätöntä jättää palaute ennen pisteiden rekisteriin merkitsemistä. 
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TOY ry:n ja koulun tyytyväisyyttä voidaan tutkia kokouksissa ja tapaamisissa 

tapahtuman jälkeen. Pienellä porukalla keskustelu ja vuorovaikutuksellinen 

palautteen antaminen on helpompaa. Hakumarkkinoinnin kannalta tapahtuman 

vaikutuksen tutkiminen on hankalaa: yhteishaku tapahtuu koulujen 

ulkopuolisella sivustolla, eikä ainakaan siellä voida tutkia hakijoiden motiiveja, 

koulusta saatua tietoa tai hakuvaihtoehtoihin päätymistä. Mahdollisesti 

tulevaisuudessa voitaisiin kartoittaa uusien opiskelijoiden hakumotiiveja ja Yön 

asemaa tiedon ja innostuksen välittäjänä. Tällöin otanta rajoittuisi kuitenkin jo 

heti alkuunsa opiskelemaan päässeisiin. 

Medianäkyvyyden tutkiminen on melko helppoa. Koska tapahtuman 

kohderyhmä rajoittuu maantieteellisesti pienelle alueelle, on helppo tutkia 

alueen medioissa näkymistä. Uutisista voidaan kerätä tietoja esimerkiksi 

onnistumisista ja epäonnistumisista. Medianäkyvyyttä tutkittaessa ja 

analysoitaessa on muistettava, että Taideakatemiasta ja tulosalueen omista 

tapahtumista uutisoidaan ilman Yötäkin melko usein. On pohdittava, ovatko 

muut kulttuuriuutiset vieneet tänä vuonna Yöltä uutistilaa tai toisinpäin, ja että 

onko tiedotus ollut kiinnostavaa tai samankaltaista edellisten vuosien kanssa. 

Samasta tapahtumasta ei välttämättä haluta kirjoittaa joka vuosi samaa uutista. 

Toisaalta vakiintuneesta ja suurta yleisöä kiinnostavasta tapahtumasta on ikään 

kuin velvollisuus kirjoittaa. Markkinointi- ja tiedotusvastaava kerää tiedon joka 

vuoden medianäkyvyydestä. 
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4 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 

Taideakatemian Yö on tapahtuma, jossa järjestävä organisaatio vastaa 

tuotannollisista asioista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista ja tiedottamisesta, 

luvista, tiloista, kahvilan järjestämisestä sekä esiintyjien ja työryhmän 

tiedottamisesta. Opiskelijoiden muodostamat työryhmät ovat sen sijaan 

perinteisesti ideoineet omat esityksensä ja koonneet tarvittavat työvälineet ja 

henkilöt, jotta esityksen toteuttaminen olisi mahdollista. Toisinaan TOY ry ja 

tuottajat ovat tilanneet esityksiä taiteilijoilta.  

Yksi tapahtuman toteutuksen suurimmista haasteista on ollut tuottajien ja 

taiteilijoiden välillä käytävä vuoropuhelu. Taideakatemia on suuri tulosalue, ja 

opiskelijat ovat levittäytyneet ympäri kaupunkia eri rakennuksiin. Opiskelijoiden 

kontaktointi on hankalaa, sillä osalle sähköpostin lukeminen ja viesteihin 

reagoiminen on noussut ylitsepääsemättömäksi haasteeksi. Yksi 

Taideakatemian Yön esituotannon tärkeimmistä virstanpylväistä onkin 

opiskelijoiden informoiminen tulevasta tapahtumasta. Opiskelijat tulisi ensin 

saada tietoisiksi tapahtumasta, jonka jälkeen olisi tarkoitus ideoida yhdessä. Ei 

ole järkevää rajata ideointia, tapahtuman teemoittamista ja rajaamista vain 

tuottajien ja yhdistyksen sisällä tehtäväksi. Taideakatemian Yö on kuitenkin osa 

koulun julkisuuskuvaa, vaikutelma, joka annetaan niin opetuksesta, tiloista kuin 

opiskelijoiden taidoistakin. Miksi siis jättää brändin rakentamista muutaman 

ihmisen harteille? 

Taideakatemian Yön tuotannon keskeisiä virstanpylväitä eli tarkistuspisteitä 

ovat työryhmän ja  yhteistyökumppanien varmistuminen, 

markkinointisuunnitelman valmistuminen, ohjelman suunnittelu ja 

valmistuminen, koulun tapahtumalle antamien resurssien varmistuminen sekä 

poliisilta saatavan tapahtuman järjestämiseen tarvittavan luvan saaminen. 

Virstanpylväät ovat tuotannon osia, joiden avulla voidaan seurata 

tuotantoprojektin etenemistä ja joiden yhteydessä tehdään projektin 

toteutukseen liittyviä päätöksiä. 
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Virstanpylväät vaikuttavat usein tapahtuman syy-seuraus-suhteisiin. 

Seuraavassa kaaviossa esitellään Taideakatemian Yön virstanpylväitä ja niiden 

riippuvaisuuksia ja vaikutuksia muihin tuotannon osiin. 

 

Lupa poliisilta
Järjestyksenvalvojat Erityisvaatimukset Muutokset ohjelmaan

Markkinointi

Budjetti

Koulun panos tapahtumaan
Apua markkinointiin Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat

Ohjelma
Tärppejä markkinointiin Vaikuttaa turvallisuuden suunnitteluun

Yhteistyökumppanit
Mahdollinen ohjelmallinen 

yhteistyö Logo mainosvälineisiin Rahallinen tuki

Teema
Vaikuttaa markkinointiin, yhteistyökumppaneihin...

Työryhmän varmistuminen
Tapahtuman laajuus
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5 TAPAHTUMAN AIKATAULU 

Tapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa heti, kun sopivat tuottajat on löydetty 

ja työnkuvista on sovittu. TOY ry:n, mahdollisen projektipäällikön ja tuottajien 

tulisi tehdä toteutussuunnitelma yhdessä ja sopia rajauksista sekä tavoitteista. 

Paras lopputulos saadaan, kun suunnitteluun saadaan mukaan opiskelijoita 

mahdollisimman monesta suuntautumisvaihtoehdosta ja vuosikurssilta. 

Tuotantoryhmän ulkopuolisen ideointiavun aloittaminen ennen syyskuuta ja 

lukukauden alkamista on melkeinpä mahdotonta. Hyvin suunniteltu lukukauden 

aloitus mahdollistaa tehokkaan ja nopean aloituksen heti koulujen alettua, jolloin 

opiskelijat ovat innokkaimmillaan ja eivät ole vielä ehtineet lupautua muihin 

tuotantoihin. 

Seuraava hallitusvuotta tarkasteleva kuukausiin jaettu aikataulu on suuntaa-

antava, ja kunkin tuottajan tulisi tehdä sitä apuna käyttäen omat 

henkilökohtaiset aikataulunsa heti tuotannon alussa. TOY ry:n tulee pystyä 

vaatimaan tuottajilta tiettyä aikataulua ja siinä pysymistä, jotta tuotantoa 

pystytään tarkkailemaan organisaation ylärakenteista käsin. 
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Tammikuu

•Uusi hallitus aloittaa
•Vuosisuunnitelma, budjetti
•Tulevan vuoden tavoitteet
•Vuoden yhteistyökumppanit varmistuvat

Helmi-
heinäkuu

•Tapahtuman tuottajien sekä muun työryhmän rekrytointitunnustelut
•Päivämäärien varmistaminen kalentereihin
•Tapahtuman mahdollinen kurssestaminen / hankkeistaminen varmistuu
•Tilojen varaaminen

Elokuu

• Uuden lukukauden suunnittelu ja valmistelu
• Tuottajat varmistuvat
• Tapahtuman teema päätetään

Syyskuu

• Toteutussuunnitelma valmistuu, sponsorikartoitus
• Graafikon, järjestyksenvalvojien sekä muiden työryhmäläisten 

varmistuminen
• Koulun panos varmistuu
• Ohjelman kerääminen alkaa

Lokakuu

•Markkinointisuunnitelma valmistuu, some-markkinointi alkaa
•Ohjelma tarkentuu ja valmistuu, käsiohjelman teko voidaan aloittaa
•Budjetti valmistuu sponsoreiden varmistuttua
•Pelastus- ja muiden suunnitelmien tekoa

Marraskuu

•Markkinointi alkaa, tiedotteet lähetetään 2pv-2vko ennen tapahtumaa
•Lupa poliisilta, pelastussuunnitelmat, vakuutukset
•Ohjelman harjoittelua ja läpikäyntiä
•Buffet'n, opasteiden sekä tiloihin liittyvien käytännön asioiden 
suunnittelua

Joulukuu

•Palautteen koostaminen ja analysointi
•Purkupalaveri
•Raportointi
•Sidosryhmien kiittäminen ja tulosten raportointi
•Jälkimarkkinointi
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6 TAPAHTUMAN RESURSSIT 

Päävastuu Taideakatemian Yö -tapahtuman järjestämisestä kuuluu Turun 

Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry:lle. TOY ry on voittoa tavoittelematon 

yhdistys, jonka jäsenet ovat Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian 

tulosalueen opiskelijoita. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistuvat erilaisiin 

koulutusta kehittäviin työryhmiin ja pajoihin sekä koordinoivat koulun 

opiskelijoita yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja projekteissa. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana koulutus- ja 

sosiaalipoliittisissa, sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhdistyksen 

tavoite on edistää ja kehittää oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä, lisätä 

ammatillisen koulutuksen arvostusta ja opiskelijoiden omaa toimintaa. 

6.1 Yhdistyslaki antaa raamit yhdistyksen toiminnalle 

Yhdistyslaki ohjailee ja rajoittaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyslain tunteminen 

on välttämätöntä yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa suunniteltaessa. Laki 

määrää, että yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, 

josta on määrätty sen säännöissä. Yhdistys voi myös kohentaa talouttaan sen 

tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvin keinoin. (YL 5§.) 

Opiskelijayhdistykselle tällaisia välineitä saattavat olla esimerkiksi jäsenmaksut 

ja muut keinot, jotka edistävät opiskelijakulttuuria ja jäsenten koulutus- ja 

sosiaalipoliittista etua.  

6.2 Hallitus on vastuussa yhdistyksen taloudesta 

Yhdistyksen taloudenhoito käsittää toiminnan sekä rahoituksen suunnittelua, 

taloussuunnitelmien valvontaa ja toteutusta sekä omaisuuden hoitoa. Tilivuoden 

aikainen taloudenhoito on yhdistyksen hallituksen tehtävä. Hallitus koordinoi 

taloudenhoitoon liittyvät toimenpiteet ja valvoo taloudenhoitoa. Vaikka 

opiskelijayhdistyksissä on usein kyse pienistä rahavirroista ja yhdistyksen 
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pyörittämiseen ei osallistu monta henkilöä, lain tarkka tunteminen ja 

noudattaminen on silti tärkeää. 

Opiskelijayhdistyksen hallitus valitsee toimikautensa alussa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan kirjanpitäjän ja toiminnantarkastajan.  

6.3 Yhdistyksen verotus 

Tuloverolaki määrittelee yhdistyksen yleishyödyllisyyden seuraavasti: 

”Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi 

hyväksi aatteellisessa, siveellisessä ja yhteiskunnallisessa merkityksessä sen 

toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin se ei tuota siihen osallisille 

taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana 

palkkana tai muuna hyvityksenä.”  (TVL  §22) 

Tuloverolain 23 §:ssä mainitaan, että yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona 

ei pidetä:    

”1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, 

urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja 

muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien 

yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta 

saatua tuloa;    

2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista 

julkaisuista saatua tuloa;    

3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden 

myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;    

4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, 

vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa 

huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa 

valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista 

palveluksista saatua tuloa;  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5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa.   Kiinteistön tuottamana tulona pidetään 

myös metsätalouden pääomatuloa.”  (TVL  §23) 

Opiskelijayhdistyksen kannalta tuloverolain 23 momentin ensimmäinen kohta on 

erityisen tärkeä, sillä esimerkiksi TOY ry:n toiminta rahoitetaan pääosin 

opiskelijabileistä saaduin lippu- ja oheismyyntituloin.  

Yhdistyksen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liiketoiminnan 

liikevaihto kalenterivuodessa jää alle 8 500 euroa. Yleishyödyllinen yhdistys voi 

kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos se harjoittaa 

liiketoimintaa. Tällöin yhdistys on arvonlisäverovelvollinen kaikesta 

liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta toiminnasta, sillä verovelvollisuutta ei voi 

rajata koskemaan vain osaa liiketoiminnasta. (Pylkkänen 2009, 83.) 

6.4 Tapahtuman tuottajat ja sidosryhmät 

 

Sidosryhmät

Käytännön toteutus

Suunnittelu- ja 
esimiestyö

Taloudellisesti sekä lain 
edessä päävastuussa 

oleva kattojärjestö
TOY ry

Taloudest
a vastaava 

tuottaja

Järjestykse
nvalvojat

Yhteistyö-
kumppanit

Viran-
omaiset

Ohjelmatuot-
taja

Esiinty
jät

Valo- ja 
äänimiehe

t

Tiedotus- ja 
markkinointi-

vastaava

Oppaat 
ja 

graafikko

Lehdistö
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6.4.1 Tapahtuman tuottajat 

Vuonna 2012 tapahtuman tuottaminen jaettiin ensimmäistä kertaa kolmen 

tuottajan kesken: tapahtumasta olivat vastuussa TOY ry:n lisäksi lupa- ja raha-

asioista vastaava tuottaja, ohjelmatuottaja sekä markkinointi- ja 

tiedotusvastaava. Tuotantoon liittyvät osa-alueet oli rajattu ja jaettu ensimmäistä 

kertaa selkeästi, ja jokainen ryhmän jäsen tiesi tarkkaan, mitkä tehtävät 

kuuluivat kenellekin.  

Lupa- ja raha-asioista vastaava tuottaja 

Lupa- ja raha-asioista vastaava tuottaja tutustuu tapahtumia koskevaan 

lainsäädäntöön, turvallisuusmääräyksiin ja yhdistyksen talouteen liittyviin 

rajoituksiin ja säädöksiin. Tuottaja voi olla niin uusi kuin opinnoissaan jo 

pidemmälle edennyt opiskelija, tärkeintä on kyky noudattaa määrättyjä asioita, 

suunnitella, toteuttaa ja raportoida. Lupa- ja raha-asioista vastaava tuottaja 

toimii yhdessä TOY ry:n ja sen puheenjohtajan sekä rahastonhoitajan kanssa, 

sekä suunnittelee jo useita kuukausia ennen tapahtumaa sen rahoituksen ja 

budjetin. Tuottaja selvittää, kuinka paljon yhdistys on valmis panostamaan 

tapahtumaan ja että halutaanko tapahtumalla tehdä rahallista voittoa. Tuottajan 

tulee osata tehdä sopimuksia ja löytää mielenkiintoisia ja TOY ry:n toimintaan 

sopivia yhteistyökumppaneita. Tuottaja toimii yhteistyössä ohjelmatuottajan 

kanssa sellaisissa tapauksissa, joissa yhteistyökumppani tuo tapahtumaan 

ohjelmallisen lisän. 

Vuoden 2012 lupa- ja raha-asioista vastannut tuottaja käytti työtehtäviinsä 120 

tuntia. Tuottajan työnkuvaan kuuluu muun muassa: 

 Tapahtuman järjestämisilmoituksen tekeminen poliisille, muutosvaatimuksiin 
reagoiminen 

 Järjestyksenvalvojien rekrytointi, ohjeistaminen ja palkkiot 
 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (liitteeksi myös koulun) 
 Vakuutukset 
 Vastuuhenkilö koulun tilojen ja tapahtuman välillä: vahtimestarit, hälytykset, 

vakuutukset, sammutusvälineet, saniteettitilat, roskat, 
pelastautumissuunnitelmat,  tilat,  joihin  saa  ja  ei  saa  mennä  jne… 

 Pelastuslaitoksen kontaktointi, suunnitelmien lähettäminen (kummatkin max 15 
päivää ennen tapahtumaa), tilojen läpikäynti palotarkastajan kanssa 
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 Soitto hälytyskeskukseen tapahtuman aamuna ja ilmoitus mahdollisesta 
tulishow’sta 

 Buffetin organisointi ja vapaaehtoisten rekrytointi 
 Budjetin ja rahoituksen suunnittelu 
 Yhteistyökumppanien kartoitus, hankinta, suhteiden ylläpito ja jälkiraportointi 
 Tilapäinen elintarvikkeiden myyntilupa 
 Maanomistajan lupa tulishow-esitykseen 
 Opasteiden kiinnittäminen yhdessä tiedottajan kanssa, varmistaminen, etteivät 

kävijät pääse vääriin paikkoihin, ja että kaikkialla on turvallista, käytävillä ei ole 
ylimääräistä tavaraa,  paloturvallisuusriskejä  ei  ole  jne… 

 Rekrytoi yhdessä TOY ry:n kanssa valokuvaajan tapahtumaan 
 Vastaa yhdessä TOY ry:n kanssa kävijäpalautteen keräämisestä ja 

dokumentoinnista 

 

Ohjelmatuottaja 

Ohjelmatuottaja innostaa, rekrytoi ja koordinoi. Ohjelmatuottajaksi soveltuu 

luova henkilö, joka osaa innostaa tekijöitä ja kehitellä ja hioa ideoita. Hän toimii 

yhteistyössä lupa- ja raha-asioista vastaavan tuottajan kanssa, ja vastaa siitä, 

että eri esitysten budjetti-, turvallisuus- ja yhteistyövaatimukset siirtyvät 

eteenpäin toteutukseen. 

Vuoden 2012 Taideakatemian Yössä ohjelmatuottaja käytti  työhönsä 165 

tuntia. Ohjelmatuottaja on vastuussa seuraavien asioiden toteutumisesta: 

 Opiskelijoiden informoiminen tapahtumasta yhdessä TOY ry:n edustajien 
kanssa 

 Workshopien ja aivoriihien järjestäminen ja ideoiden ylöskirjaaminen 
 Ideoiden vieminen toteutukseen: tarvittavien henkilöiden ja lisäresurssien 

etsiminen 
 Ohjelman kerääminen ja aikatauluttaminen yhdessä esiintyjien kanssa 
 Tilojen varaaminen ja vahtimestarien informoiminen yhdessä lupavastaavan 

kanssa (musiikin päädyn tilat varaa musiikin opiskelija) 
 Esiintyjien ja esitysten infopakettien laatiminen (nimet, puhelinnumerot, 

erityistarpeet, (esim. sammutuspeite), tilan ja aikataulu ylöskirjaus 
 Esiintyjien kontaktointi, esitysten toteutumisen varmistaminen 
 Ohjelmatärppien kerääminen tiedottajalle 
 Käy radiossa esittelemässä tapahtumaa tiedottajan kanssa 
 Rekrytoi tekniikkavastaavia, jotka hoitavat eri esityspaikkojen tekniikat yhdessä 

esiintyjien kanssa (valo- ja  äänimiehet,  lavastus  jne…) 
 Somistajan rekrytointi, tapahtuman somistuksen, ääni- ja valomaailman 

suunnittelu yhdessä TOY ry:n ja muiden tuottajien kanssa kuitenkin niin, että 
ohjelmatuottaja vastaa viime kädessä siitä, että joku toteuttaa 
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Markkinointi- ja tiedotusvastaava 

Markkinointi- ja tiedotusvastaava on vastuussa kaikesta tapahtuman 

markkinointiin ja tiedotukseen liittyvästä. Hän toimii yhteistyössä TOY ry:n 

tiedottajan ja Taideakatemian tiedottajan kanssa, mutta toteuttaa 

viestintätoimenpiteet pääasiassa itse. Markkinointi- ja tiedotustoiminnan tulee 

olla suunnitelmallista ja yhtenäistä TOY ry:n muun tiedottamisen sekä 

tapahtuman toteutussuunnitelmaan kirjattujen erityispiirteiden, kuten teeman 

kanssa. 

Vuonna 2012 markkinointi- ja tiedotusvastaava käytti työhönsä noin 50 tuntia. 

Työtehtäviä, jotka kuuluvat tapahtuman ajan tuottajalle, ovat: 

 Graafikon rekrytointi, perehdyttäminen, painotuotteiden suunnittelu yhdessä 
tämän kanssa, yhteydenpito ja tuotteiden hiominen 

 Juliste- ja flyer-mainosten levityssuunnitelma ja toteutus 
 Sosiaalisen median hallinta yhteistyössä TOY ry:n tiedottajan kanssa 
 TOY ry:n blogin päivittäminen yhdistyksen tiedottajan kanssa 
 Tiedotteiden kirjoittaminen 
 Tiedotteiden lähettäminen eri medioihin, TOY ry:n tiedottaja lähettää 

yhdistyksen jäsenille tiedotteet 
 Tapahtumakalenterien päivittäminen 
 Mediaseuranta, yhteydenpito lehdistöön 
 Mahdollisen tiedotustilaisuuden suunnittelu ja toteutus 
 Opasteiden suunnittelu ja toteutus 
 Mahdollisten bussipysäkkimainosten ja performanssiesitysten suunnittelu ja 

toteutus, tekijöiden rekrytointi 
 Oppaiden rekrytointi yhdessä muiden tuottajien tai yhdistyksen kanssa 
 Oppaiden perehdyttäminen tapahtumaan, opaskylttien tai -paitojen suunnittelu 

ja toteutus 
 Käsiohjelmien jakajien rekrytointi (1 tai 2 henkilöä jokaiselle ovelle, henkilöt 

voivat myydä haalarimerkkejä samalla) 
 

Kaikki markkinointi- ja tiedotusvastaavan työt ovat melko pieniä ja vähän aikaa 

vieviä. Kokonaisuudessaan tunteja saattaa kuitenkin kertyä paljon. 

Markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaavan tuottajan tulisi olla 

projektinhallinnan osaaja, joka hallitsee niin suomen kuin tarvittaessa englannin 

kuin ruotsinkin kielet. Tuottajan tulisi tutkia, kuinka tapahtuman kohdeyleisö 

saavutetaan ja minkälaisia mediavalintoja tulisi tehdä. Tuottajalla tulisi olla 
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uskallusta ottaa riskejä ja tehdä erilaista mainontaa edeltäviin vuosiin 

verrattuna.  

6.4.2 Tulevaisuuden tapahtumien organisaatio 

Oma ehdotukseni on, että tuotannossa olisi näiden kolmen tuottajan lisäksi vielä 

projektipäällikkö, joka toimisi jatkuvassa yhteistyössä kaikkien tuottajien kanssa, 

järjestäisi tapaamisia ja tarkkailisi, että tuotanto sujuu aikataulussa. 

Projektipäällikkö voisi olla jo kolmannelle tai neljännelle opiskeluvuodelleen 

edennyt tuotannon opiskelija, jolla olisi kokemusta projektinhallinnasta ja 

tapahtumatuotannosta. Hän voisi auttaa tuottajia kiperissä tilanteissa ja 

raportoisi tuottajien ja tuotannon vaiheista TOY ry:lle. Projektipäällikkö 

osallistuisi TOY ry:n kokouksiin muutaman kuukauden ajan ennen tapahtumaa, 

ja raportoisi tuottajien raporteista koostetun selonteon avulla yhdistykselle. 

6.4.3 Taideakatemian tulosalue 

Taideakatemian tulosalue ja sen työntekijät eivät periaatteessa ole vastuussa 

mistään tapahtumaan liittyvästä, eikä tapahtumaan ole aikataulutettu 

henkilöstön työtunteja. Käytännössä asia on kuitenkin usein toisin, varsinkin jos 

opiskelijat tekevät tapahtumasta kurssisuorituksen. 

Jos Taideakatemialta halutaan jotain, se pitää osata pyytää ajoissa, perustella, 

toteuttaa asiallisesti ja raportoida. Koulun pitää kokea hyötyvänsä 

tapahtumasta, ja päivää ennen tapahtumaa tapahtuvia soittoja ja välinepyyntöjä 

tulee välttää. Vaikka esitysten tekniikan hankkiminen olisikin osaksi esiintyjien 

vastuulla, heille pitää tähdentää, että tapahtuma ei ole koulun järjestämä, eikä 

koulun panosta voida siksi automaattisesti odottaa. Esiintyjien ja muiden 

työryhmäläisten pitää oppia suunnitelmallisuutta, ja osata kartoittaa 

tekniikkatarve jo hyvissä ennen tapahtumaa. Esiintyjien tulee toimia 

yhteistyössä ohjelmatuottajan ja tekniikkavastaavien kanssa, jotta esitykset 

saadaan toteutettua. 
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Tekniikan lisäksi koululta on pyydetty aiempina vuosina markkinointiapua. Tämä 

on toteutunut muun muassa juliste- ja flyer-kulut kattamalla. On kuitenkin 

mainittava, että mitä paremmin yhdistyksellä on mennyt taloudellisesti ja mitä 

paremmin sen organisaatio on toiminut yhteen, sitä vähemmän koulu on 

halunnut puuttua tapahtuman järjestämiseen. 

Taideakatemian tulosalueella on lähes vuosittain vaatimuksia ja toiveita 

tapahtuman järjestämisen suhteen. Nämä toiveet tulisi saada kartoitettua jo 

hyvissä ennen tapahtumaa. Pitää myös miettiä, haluaako TOY ry palvella 

tapahtumalla Taideakatemian tulosaluetta vai muita tavoitteita. Jos koulu haluaa 

asettaa vaatimuksia, toivotaan, että myös myönnytyksiä tehtäisiin. 

6.4.4 Yhteistyökumppanit 

Taideakatemian Yön sponsori ja yhteistyövastaava tuottaja(/t) aloittaa työnsä 

elokuussa 2013 kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka sopivat 

teemaan ja tapahtumaan. Tuottaja tutkii aiempien vuosien 

sponsorointityöskentelyä ja tekee tarkentavia muokkauksia suunnitelmaan. 

Potentiaalisiin sponsoreihin otetaan yhteyttä ensin puhelimitse organisaation tai 

tietyn toimipisteen korkeimpaan henkilöön, jonka jälkeen voidaan jatkaa 

keskustelua sähköpostitse. Aikataulu on tiukka, joten tuottajilla ei ole aikaa 

odotella sähköpostien välittämistä henkilöltä toiselle. 

Kun yhteistyökumppanien kanssa käydään keskustelua kasvotusten, voidaan 

esitellä mainosmateriaalia edellisiltä vuosilta. Sähköpostikeskusteluun voidaan 

liittää harkitusti muutamia mainosmateriaaleja. 

Sopimuksissa voidaan käyttää edellisten vuosien pohjaa soveltaen ja päivittäen 

niitä tapauskohtaisesti. Tuottaja (jos yhdistyksen ulkopuolinen) hyväksyttää 

TOY ry:n puheenjohtajistolla sponsorisopimukset ennen hyväksymistä ja 

huolehtii niiden noudattamisesta. Tapahtuman jälkeen dokumentit arkistoidaan 

TOY ry:n kansioihin. Kunkin vuoden tuottajan tulee olla tietoinen yhdistyksen 

nimenkirjoittamisoikeuksista ja henkilöistä, joilla nimenkirjoitusoikeus on. 



Liite 1 (27) 

TURUN TAIDEAKATEMIAN OPISKELIJAYHDISTYS TOY RY | Emma Inkinen 

Tuottaja on vastuussa sopimusten noudattamisesta. Hän toimittaa graafikolle 

logot ja muut materiaalit sekä käy keskustelua markkinointivastaavan kanssa. 

Tuottaja on velvollinen tiedottamaan koko tuotantoryhmää sopimuksien 

sisällöstä ja neuvomaan henkilöitä mikäli sopimukset koskevat jotain tiettyjä 

esityksiä tai osa-alueita.  Projektin aikana tuottaja huolehtii, että kaikki 

sopimuksen kohdat täytetään ja niitä noudatetaan. Tapahtuman jälkeen tuottaja 

raportoi ja kiittää sponsoria henkilökohtaisesti. Tavasta neuvotellaan 

yhdistyksen kanssa. 

Yritysyhteistyön hyötyä mitataan kävijäpalautteella, kävijämäärällä sekä 

yrityksen ja TOY ry:n tyytyväisyydellä. Edellisvuosista poiketen, 

palautejärjestelmää kehitetään, kyselylomaketta laajennetaan ja siihen lisätään 

oma osio koskien yritysyhteistyötä. Kyselyyn yritetään myös kannustaa kävijöitä 

henkilökohtaisella palvelulla sekä porkkanalla, joka tulee olemaan 

jonkinnäköinen lahja. (Venäläinen 2013.) 

Viime  vuosien tapahtumissa on ollut niin hyväntekeväisyyshengessä toimivia 

sponsoreita kuin ohjelmasisältöjä tapahtumaan tuovia yhteistyökumppaneitakin. 

Yhdistyksen tulisi suunnitella yhteistyökumppanuuksia pitkäjänteisesti ja 

yhdistyksen tapahtumia ja muita toimia tukevasti. Uusien yhteistyökumppanien 

etsiminen useita kertaa vuodessa on sekä resursseja vievää että hankalaa.  

Opiskelijayhdistys voi hyödyntää sponsorointia esimerkiksi järjestämissään 

tapahtumissa – TOY ry on muun muassa saanut kulttuuritapahtumiinsa 

sponsorituloja niin rahana kuin hyödykkeinäkin. Nykyisten lakien mukaan 

yrityksen vähennyskelpoinen 1 000 euron lahjoitus alentaa lahjoittajan veroja 

260   euroa,   joten   lahjoituksen   ”hinnaksi”   jää   740   euroa.   Sama   asia   voidaan  

ilmaista myös niin, että voidakseen lahjoittaa 1 000 euroa lahjoittajan olisi 

verovähennysoikeuden puuttuessa tehtävä 1 351 euroa tulosta ennen veroja. 

(Myrsky 2009, 29.) On tärkeää muistaa, että vaikka yritys antaisi 1000 euron 

lahjoituksen, sille kerääntyy piilokuluja niin verojen kuin työtuntienkin muodossa 

– harmiton opiskelijayhdistyksen tukeminen saattaa siis paisua 

kaksinkertaiseksi aluksi suunniteltuun summaan verrattuna. Lisäkuluja 

yritykselle tuottavat sponsorointiin käytettävät työtunnit ja esimerkiksi 
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liikkumiseen ja kuljetuksiin kuluvat eurot. Tämän takia yhdistyksen voi olla 

kannattavinta pyytää yrityksellä sponsoritukea hyödykkeinä, kuten 

pääsylippuina ja elintarvikkeina. 

Nykyisin tapahtumanjärjestäjät hakevat sponsorin tilalle yhä useammin 

yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita osallistumaan niin itse tapahtuman 

markkinointiin kuin organisointiinkin (Vallo, Häyrinen 2008, 132). Usein 

yhteistyökumppanit tuovat tapahtumaan myös oman ohjelmallisen panoksensa, 

ja ovat näin mukana vaikuttamassa tapahtuman imagoon ja asiakkaille, 

tarkemmin omalle kohderyhmälleen näkyvään lopputulokseen. Tällaista 

yhteistyötä kutsutaan toiminnalliseksi yhteistyöksi, ja se vaatii kumppanuuden 

kummaltakin osapuolelta paljon suunnittelua ja aikaa. 

Sponsoroinnista on olemassa useita eri määritelmiä, jotka muokkaantuvat ja 

lisääntyvät uusien yhteistyömallien kehittyessä. Yhteistä niille on kuitenkin 

ajatus siitä, että sponsoroinnin tulee olla molempien osapuolten etujen 

mukaista. Jos yhteistyö ei ole vastavuoroista, on kysymyksessä lahjoitus tai 

hyväntekeväisyys, ei sponsorointi. Sponsorointi on yrityksille yksi niiden 

markkinointiviestinnän keinoista, joka auttaa yritystä esiintuomaan tietynlaista 

viestiä yrityksen toiminnasta, kohderyhmästä sekä arvoista. Sponsoroitava taho 

tekee tällöin yhteistyötä toteuttamalla sponsoroivan yrityksen 

viestintäsuunnitelmaa. (Sponsoroinnin perusteet 2012.) 

Yhteistyökumppanuus säästää myös yhdistystä – yhdistyksen ei tarvitse olla 

hakemassa uusia sponsoreita jokaiselle tapahtumalleen, kun luotettavan 

yhteistyökumppanin kanssa tehdään monivuotinen kumpaakin osapuolta 

hyödyttävä yhteistyösopimus.  
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7 TAPAHTUMAN KUSTANNUKSET 

Taideakatemian Yö toteutetaan vapaaehtoisvoimin, ja kun tapahtumassa 

työskentely tai sen tuotantoon osallistuminen kurssitetaan, työtunnit voidaan 

hyödyntää opinnoissa opintopisteinä. Tapahtumien yksi suurimmista 

kustannuksista, palkat voidaan siis Yön kannalta unohtaa. Taideakatemian Yön 

suurimmat kustannukset liittyvät tapahtuman markkinointiin. Tapahtumaa 

rahoitetaan muun muassa buffetilla, haalarimerkkien myynnillä sekä 

sponsorituloin. 

Alla on esitetty vuonna 2012 järjestetyn Taideakatemian Yön budjetti, johon on 

eritelty myös sellaiset resurssit, jotka eivät ole tällä kertaa maksaneet 

yhdistykselle mitään. Budjetissa on eritelty myös sponsoreilta saatuja 

hyödykkeitä ja tavaroita. 

Tapahtuman tuotantoon liittyviä kuluja ovat muun muassa: 

 Markkinointi- ja mainoskulut 
 Opasteet 
 Haalarimerkit 
 Tilojen somistaminen 
 Kuljetukset 
 Palkkiot (järjestyksenvalvojat) 
 Esityskustannukset sekä pinssi- ja muiden pajojen materiaalit 
 Buffetin materiaalit 
 Lupakulut 
 Teosto- ja Gramex-maksut 
 Kiittämiset ja stipendit 
 Tekniikka 
 Yllättäviin kuluihin on normaalisti budjetoitu 15 % riskiraha 

 

Tapahtumaa on rahoitettu usein seuraavin keinoin: 

 Koulun osallistuminen (esim. markkinointikustannukset) 
 Sponsorit ja yhteistyökumppanit 
 TOY ry:n rahoitus 
 Esiintyjien omat panostukset esityksiin 
 Buffet 
 Haalarimerkkien myynti (toisinaan on myös kokeiltu pääsylippujen ja 

käsiohjelmien myyntiä) 
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Kuva 5: Taideakatemian Yön budjetti (2012) 

BUDJETTI

Tapahtuman nimi: Taideakatemian Yö 2012 pvm: 15.11.2012
Tapahtumapaikka: Taideakatemia
Tekijän nimi: Essi Jaakkola

TULOT määrä á hinta yhteensä

1. SPONSORIT
0

1.2 Novita 0 lankasponssi
1.3 Clas Ohlson 0 köysisponssi
1.4 RCM-katupuoti 0 ohjelmayhteistyö
Buffet-sponssi 1
Buffet-sponssi 2
Buffet-sponssi 3
1.5 Turku Energia 1 200 200
1.6 Turun Filharmoninen orkesteri 1 100 100 ohjelmayhteistyö
1.7 Suomalainen kirjakauppa 0 piirrustusvälineet
1.8 Turun AMK:n hakumarkkinointi 1 250 250 550

2. HAALARIMERKKI 200 3 600 600
3. PINSSIPAJA 95 1 95 95
4. KAVERIKUVA 95 2 190 190
5. KAHVILA 1 300 300 300

TULOT YHTEENSÄ 1735

KULUT määrä á hinta yhteensä

1. MARKKINOINTI -ja MAINOSKULUT
1.1 Painokulut
1.1.1 1 300 300
1.1.2 0
1.1.3 0
1.1.4 0
1.2 Opastekyltit 1 100 100
1.3 Haalarimerkki 200 1,71 342

toimituskulut 1 8,5 8,5 750,5

2. LUPAKULUT
2.1 Yleisötilaisuuden järjestämisilmoitus 1 74 74
2.2 Tilapäinen järjestyksenvalvoja 2 15 30 104

3.MUSIIKINESITTÄMISKULUT
3.1 Teosto 1 50 50 50

4. PALKKIOT
4.1 Järjestysmiesten palkkiot 8 10 80
4.2 Graaffikon palkkiot 0
4.3 Tuottajien palkkiot 0 80

5. TARJOILUKULUT
5.1 Leivonnaiset 0
5.2 Juomat 0
5.3 Muu 1 50 50 50

6. TARVIKKEITA

6.1 Askartelutarvikkeet
6.1.1 Askartelutarvikkeet 0
6.1.2 Pinssipajan lehdet 1 10 10 10

6.2 Esiintyjien tarvikkeet 0
6.2.1 Lamppuöljy 1 15 15
6.2.2 Nukketeatterin narut 0
6.2.3 Muu 1 30 30 45

6.3 Järjestyksenvalvojien välineet
6.3.1 Radiopuhelimet 4 0
6.3.2 Huomioliivit 8 0
6.3.3 Klikkerit 3 0 0

7. MUUT MAHDOLLISET KULUT (15% kuluista) 44,1 44,1

KULUT YHTEENSÄ 1133,6

TULOS +/- 601,4
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8 TAPAHTUMAN MAINE JA IMAGO 

Brändi = kohteen herättämä mielikuva + tuotteen sielu 

Imago = henkilön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma, usein 

visuaalinen 

Maine = perustuu yleisön arviointiin, mielipiteisiin, mielikuviin, kokemuksiin 

TOY ry mainitsee yhdistyksen tapahtuman järjestäväksi tahoksi tiedotteissa, 

julisteissa, sosiaalisessa mediassa ja internet-mainonnassa sekä 

yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessaan (sekä luonnollisesti viranomaisten 

kanssa toimiessaan). Yhdistyksen nimi ja logo mainitaan kaikissa yhteyksissä. 

Opiskelijoita, vapaaehtoisia ja ohjelmaa rekrytoitaessa käytetään termiä 

”Taideakatemian   opiskelijat”   ja   vedotaan   opiskelijoiden   keskuudesta  

kumpuavaan tekemisen haluun ja yhdessä tekemisen meininkiin. 

Turun AMK:n muita opiskelijoita voidaan houkutella paikalle mm. 

haalarimerkein, mutta odotuksiin on vastattava, jotta maine ei kärsisi. 

Opiskelijoiden odotuksiin voidaan vastata tuomalla ohjelmaan jokin 

opiskelijabileistä muistuttava yksityiskohta. 

Tapahtuman mainetta tutkitaan asiakastyytyväisyyskyselyn, työryhmän ja 

vapaaehtoisten sekä mediakartoituksen avulla vuosittain. 
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9 TAPAHTUMAN RIIPPUVUUDET 

Tapahtuman toteutukseen liittyviä muita projekteja, toimenpiteitä tai päätöksiä 

ovat: 

 Tapahtuman kanssa päällekkäin tai ajankohdallisesti lähellä olevat kurssit, 
koulutuotannot ja -toteutukset. Taideakatemian Yö ei ole ainoastaan yhden illan 
tapahtuma, vaan sitä suunnitellaan ja harjoitellaan kuukausien ajan. Kurssit ja 
esitykset voidaan yhdistää tapahtumaan, jolloin opiskelijat saavat 
mahdollisuuden esiintyä ja tapahtuma saa sisältöä 
 

 TipFest, Turussa järjestettävä nukketeatterifestivaali järjestetään usein samaan 
aikaan. Tulevaisuudessa päällekkäisyyksiä voisi hallita esimerkiksi yhteistyöllä. 
 

 TOY ry:n hallitusvuoden kulku. Hallitusvuosi on tunnetusti alkanut tapahtuman 
esituotannon aikoihin, mikä on aiheuttanut useita väärinkäsityksiä ja viivytyksiä. 
Tulevaisuudessa siirrytään 1.1.-31.12. hallitusvuoteen, jolloin hallitusvuosi 
kruunataan Taideakatemian Yöllä. 
 

 TOY ry:n muut tapahtumat. Yhdistys on tunnettu sisältörikkaista ja 
ainutlaatuisista tapahtumista ja opiskelijabileistä, ja useat tahot ovat esittäneet, 
että tulevaisuudessa yhdistys järjestäisi lisää bileitä yhteistyössä muiden 
yhdistysten  kanssa.  Tällä  hetkellä  kaikki  ”ulkoiset  bileet”  on  aikataulutettu  
keväälle, joten päällekkäisyyksiä ei tule. Tulevaisuudessa on muistettava, että 
yhdistyksen ja sen hallituksen työresurssit ovat melko pieniä. 
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10 RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIHIN 
VARAUTUMINEN 

10.1 SWOT 

Strengths 
Ohjelma ja osaaminen löytyy talon 

sisältä 

Valmis tapahtumaympäristö 

Vakiintunut organisaatio 

Alan opiskelijat 

Weaknesses 
Organisaatio vaihtuu jatkuvasti, tekijät 

tulevat ja menevät 

Opiskelijoita vaikea innostaa ja sitouttaa 

Projektihallinnan kokemus vähäistä 

Opportunities 
Opettajat ja oppilaitos tukemassa 

Median kiinnostus Taideakatemiaa ja 

tapahtumaa kohtaan 

Vakiintuneet kävijät 

Yhteistyökumppanit: sekä rahoitusta, 

markkinointiapua että ohjelmaa 

Threats 
Poliisin tai pelastuslaitoksen 

vaatimuksia ei pystytä täyttämään 

Esiintyjiä tai työryhmäläisiä ei saada 

rekrytoitua 

Mediaa ei kiinnosta 

10.2 Riskeihin varautuminen 

Organisaatio vaihtuu jatkuvasti, tekijät tulevat ja menevät 

TOY ry:n hallitusvuosi on suurin haaste tapahtuman organisaation 

muodostamisessa. Yhdistyksen hallitusvuosi alkaa tällä hetkellä 

syyskokouksesta loka-marraskuun paikkeilla ja päättyy seuraavana vuonna 

samaan aikaan. Taideakatemian Yö järjestetään perinteisesti marraskuun 

kolmantena torstaina, jolloin uusi hallitus on juuri aloittanut virassaan, ja joutuu 

lähtemään tapahtuman tuotantoon ja siihen liittyviin päätöksiin sellaisessa 

vaiheessa, jossa itse tapahtuman suunnittelu on jo aloitettu. Turun muissa 

opiskelijayhdistyksissä hallitusvuosi on määrätty kestämään 1.1.-31.12. välisen 

ajan. Syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus, mutta saman tien 
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aloittamisen sijaan uusi hallitus saa sulatella tietoa ja valmistautua seuraavaan 

vuoteen muutaman kuukauden ajan. Esittäisin vuosirytmin mukaiseen 

hallituskauteen siirtymistä myös TOY ry:lle.  Tapahtuman siirtäminen 

kevätlukukaudelle ei tunnu realistiselta, sillä useiden opiskelijoiden harjoittelut ja 

omat projektit sijoittuvat juuri tälle ajanjaksolle. Syyslukukausi on aikaa, jolloin 

suurin osa opiskelijoista viettää aikaansa koululla. 

Opiskelijoita on vaikea innostaa ja sitouttaa 

Opiskelijoita on vaikea innostaa mukaan tapahtumaan, jos he eivät ole tietoisia 

sen järjestämisestä. Opiskelijoita tulisi lähestyä heti syyslukukauden alussa, ja 

heille tulisi kertoa lähestyvästä tapahtumasta ja erilaisista mahdollisuuksista 

osallistua tapahtuman tekemiseen. Hyväksi havaittu tapa on esimerkiksi pitää 

lyhyt esittely jonkin luennon alussa, jolloin kaikki ryhmäläiset ovat koolla. Myös 

Taideakatemian yhteiset kurssit, kuten taiteen filosofia ja taiteen historia ovat 

erinomaisia tilaisuuksia mennä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa, sillä 

kursseille osallistuu useita ryhmiä samanaikaisesti. 

Innostamiseen tarvitaan aina jokin palkinto tai porkkana. Opiskelijan on vaikeaa 

kuvitella lähtevänsä tapahtumaan mukaan vain hyväntekeväisyydestä, ilman, 

että osaa kuvitella hyötyvänsä siitä jotenkin. Hyviä houkutteita ovat esimerkiksi 

tieto verkostoitumismahdollisuudesta, taideakatemialaisten tapaaminen, 

työelämän harjoittelu osallistumalla suurtapahtumaan, työtarjousten saaminen 

ja hauska kokemus. Opiskelijoita voisi innostaa myös tieto siitä, että Yössä 

ohjelmanumerot ovat ainoastaan opiskelijoiden mielikuvituksen rajojen 

rajoittamia. Valmiita käsikirjoituksia tai opetussuunnitelmia ei tarvitse noudattaa. 

Opiskelijoiden sitouttaminen on verrattavissa vapaaehtoisten sitouttamiseen. 

Taideakatemian Yö on tapahtuma, jossa kenellekään ei makseta palkkaa tai 

palkkioita, vaan kaikki työ on vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisen on vaikea 

sitoutua tuotantoon, jos häntä ei kohdella tärkeänä tuotantotiimin osana. 

Ryhmän jäsen, jonka mielipiteitä kuunnellaan ja jolle kerrotaan asioita 

tuotannon kulusta kokee olevansa luottamuksen arvoinen.  

Tuotantoryhmän projektihallinnan kokemus on vähäistä 
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Riskiin voidaan reagoida kurssittamalla tapahtumaan käytettävät työtunnit. Kun 

tapahtuman järjestämiseen saadaan käyttää opettajien apua, riski pienenee. 

Poliisin tai pelastuslaitoksen vaatimuksia ei pystytä täyttämään 

Tämän riskin ehkäisy tai siihen reagoiminen on ehkä yksi vaikeimmista. Lupa 

yleisötilaisuuden järjestämiseen viedään poliisille usein melko myöhäisessä 

vaiheessa, ja poliisilta tai pelastuslaitokselta tulevat tapahtuman järjestelyihin 

liittyvät vaatimukset voivat tulla yllätyksenä tuotantotiimille.  

Esiintyjiä tai työryhmäläisiä ei saada rekrytoitua 

Opiskelijat eivät lähde mukaan sellaiseen, josta he eivät tiedä. Tapahtumasta 

on informoitava sekä uusia, että vanhoja opiskelijoita, ja opiskelijoita on 

lähestyttävä myös internetin ja sähköpostin ulkopuolella. Tulosalueen opiskelijat 

eivät reagoi sähköposteihin, minkä takia kasvotusten tehtävä rekrytointi tuntuu 

toimivan parhaiten. Opiskelijoita on muistettava informoida myös tapahtuman 

hyödyistä ja heille on keksittävä porkkanoita. Tapahtumaan osallistuminen voi 

tuoda uusia ystäviä ja verkostoja, antaa työelämän kokemuksia ja 

opiskeluaikana, tuo mahdollisuuden esitellä taitoja tulevaisuuden työnantajille, 

asiakkaille ja työkavereille, voi auttaa opintopisteiden kartuttamisessa ja antaa 

mahdollisuuden kokeilla jotain sellaista, johon kursseilla ei vielä ole ollut 

mahdollisuutta. 

Mediaa ei kiinnosta 

Tähän mennessä media on ollut kiinnostunut joka vuosi tapahtumasta melko 

kattavasti. Päätavoite, eli uutinen Turun Sanomiin on toteutunut joka vuosi. 

Lehdistö ei kuitenkaan kirjoita samaa uutista joka vuosi, ja jonain vuotena 

tapahtumaa voi odottaa näkyvyyden puuttuminen. Yhdistyksen pitäisi osata 

uudistaa tapahtumaa tarpeeksi usein ja vaihtaa sen teemoja, 

markkinointiväittämiä ja sisältöjä. Säännöllinen mediaseuranta auttaa 

oppimaan, mitä media milloinkin uutiselta kaipaa. 
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11 TAPAHTUMAN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Taideakatemian Yö on vuosittainen tapahtuma, jota jatketaan näillä näkymin 

niin kauan, kuin osaavia tai oppimishaluisia tekijöitä riittää. Tämän 

projektisuunnitelman yhteydessä on tehty kehittämissuunnitelma, joka on tehty 

kolmen vuoden tapahtumien tuloksia hyödyntäen. Suosittelisin, että tapahtuman 

projektisuunnitelma uusittaisiin kolmen vuoden välein, jolloin tehtäisiin myös 

kattava kehittämissuunnitelma. Projektisuunnitelmaa voidaan täydentää joka 

vuosi, ja pieniä kehityshankkeita voidaan toteuttaa suunnittelemattakin, mutta 

tapahtuman on uusiuduttava tasaisin väliajoin, jolloin suunnitelmien 

uudistaminenkin on ajankohtaista.  
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12 MUISTETTAVAA 

 

Lupa-asiat 

 Turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelmat 

 Järjestyksenvalvojat 

 Maanomistajan lupa 
tulishow-esitykseen 

 Elintarvikkeiden tilapäinen 
myyntilupa 

 Vakuutukset 

 

Viralliset ilmoitukset 

 Tapahtuman 
järjestämisilmoitus 
poliisille 

 Teosto ja Gramex 

 Sopimukset 

 Markkinointiin liittyvät 
ilmoitukset ja luvat 

 Tarjouspyynnöt 

Käytännön toteutus 

 Kartat ja opasteet 

 Saniteettitilat 

 Esteettömyys 

 Dokumentointi ja 

valokuvaus 

 Palautteen kerääminen 

 

Koulu tapahtumapaikkana 

 Koulun 

pelastussuunnitelma, 

kartat, kulkureitit 

 Tilojen varaaminen 

 Koululle, opettajille ja 

työntekijöille ilmoitus 

 Kurssit tapahtumaksi, 

koulutusohjelmien  

yhteistyö 
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