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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Kaikuva Oy:n (myöhemmin Kaikuva) toimeksiannosta. 

Kaikuva järjesti kesäkuussa 2013 ensimmäisen kamerametsästykseen liittyvän 

tapahtuman. Kamerametsästys-termiä käytetään pääosin metsästyksen yhteydessä, kun 

metsästysaseeseen on kiinnitetty kamera kuvaamaan riistan ammuntaa. Tässä 

tapauksessa kamerametsästyksellä tarkoitetaan valokuvattavien kohteiden 

metsästämistä pelkän kameran avulla. Tarkoituksena on siis harjoittaa spontaania 

kameran käyttöä sekä eräänlaista tarkkasilmäisyyttä. 

 

Opinnäytetyössä hyödynnetään paljon tekijän omia huomioita, tapahtuman toteuttajan 

kommentteja sekä tapahtumasta tullutta sidosryhmäpalautetta. Sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi tapahtuman yhteistyökumppanit ja media. Lisäksi teorian pohjana käytetään 

tapahtumatuotantoon liittyvää kirjamateriaalia.  

 

Tapahtuma järjestettiin uudessa Suomen luontokeskus Haltiassa. Niin Kaikuvan ja 

Nuuksio Hostel and Campingin sekä Haltia sijaitsevat molemmat Nuuksion 

kansallispuiston rajalla. Nuuksion kansallispuisto on monipuolinen ulkoilualue, jossa on 

useita ja monentasoisia kävelyreittejä. 

 

Työn tarkoituksena on pysyä samoissa tapahtuman mittakaavoissa eikä lähteä 

radikaalisti kasvattamaan tapahtumaa. Työstä on rajattu pois juridiset ja verotukselliset 

näkökannat sekä turvallisuusasiat, koska nämä kuuluivat opinnäytetyön tekijän 

toteutusalueen ulkopuolelle tai ne hoidettiin ulkopuolista kautta. Pääosin keskitytään 

aikataulutukseen, rahoituksen hankintaan ja yleisesti tapahtuman suunnitteluun, jotta 

suurimmat ongelmat saadaan ratkaistua. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Työn tavoitteena on saada kokonaiskuva tapahtuman onnistumisesta ja pohtia, mitä 

voidaan kehittää ensi vuotta varten. Näin tapahtumatuottajalle pyritään saamaan 

ensimmäisen tapahtuman järjestämisestä suurin hyöty seuraavaa tapahtumaa varten. 

Vaikka tapahtumatuottaja itse on tottunut tapahtumien järjestämiseen, niin käsiteltävän 
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tapahtuman konsepti on uusi myös hänelle. Tästä syystä kokonaiskuvan 

hahmottaminen ja analysointi on erityisen tärkeää. Lisäksi tällä työllä halutaan luoda 

pohja mahdollisesti seuraavalle opinnäytetyölle, joka voidaan toteuttaa seuraavan 

Kamerametsästys -tapahtuman pohjalta.  

 

Tavoitteena on myös oppia tekemisen kautta miten tapahtumia järjestetään. Tämän 

työn tekijä auttoi tapahtuman järjestämisessä niin sitä ennen, sen aikana kuin sen 

jälkeenkin. Samalla dokumentoitiin tapahtuman eri vaiheita, joista saatiin koottua 

materiaalia tähän opinnäytetyöhön. 

 

1.2 Kaikuvan ja tapahtuman esittely 

Kaikuva on elämysmatkailuja järjestävä yritys, joka toimii pääosin Nuuksiossa sekä 

muualla Etelä-Suomessa. Kaikuva on perustettu vuonna 1993 ja se oli ensimmäinen 

alansa yritys Uudellamaalla. Kaikuva on yhden miehen yritys, mutta laajan ja 

laadukkaan freelance-rekisterin avulla sen toimintakapasiteetti on yllättävän iso. 

Freelancereina eli niin sanoittuina keikkatyöläisinä on muun muassa eräoppaita sekä 

kokkeja. Yritys toimii niin kotimaisten kuin ulkoimaisten asiakkaiden kanssa.  

 

Kai Pihlström on Kaikuvan ja Nuuksio Hostel and Campingin (myöhemmin Hostel 

and Camping) omistaja ja pääkoordinaattori. Pihlström harrastaa itse luonnossa 

liikkumista ja kuvaamista, joista idea tapahtumaan syntyi. Kaikuva ja Hostel and 

Camping on aikoinaan perustettu samojen kiinnostusten pohjalta. Hostel and Camping 

on perustettu vuonna 2012. 

 

Kamerametsästys on kaksipäiväinen tapahtuma, joka sisältää ilmaisia luontokuvaukseen 

liittyviä luentoja sekä 24 tunnin luontokuvauskilpailun. Se toteutettiin 15. - 16. 

kesäkuuta 2013. Kamerametsästys järjestettiin ensimmäisen kerran ja toteuttaja, eli Kai 

Pihlström, aikoo tehdä tapahtumasta jokavuotisen. Yhteistyökumppaneina 

ensimmäisessä tapahtumassa oli muun muassa Suomen Luonnonvalokuvaajat Ry. 
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2 Tapahtumien järjestäminen 

Tässä luvussa käsitellään tapahtumatuotantoon liittyvää teoriaa ja perusasioita, joita 

tulisi huomioida tapahtumaa tehdessä. Jokainen tapahtuma on omanlaisensa ja se täytyy 

suunnitella ja toteuttaa aina silloiseen tapahtumaan sopivalla tavalla. 

Tapahtumatuotannossa on kuitenkin myös hyviä käytännön asioista, jotka tulee 

huomioida kaikenlaisissa tapahtumissa. Näitä ovat esimerkiksi aikataulutus, teema ja 

tapahtumapaikan valinta. 

 

Raj, Walters ja Rashid määrittelevät kirjassaan tapahtuman tuottamisen kyvyksi ja 

kontrolliksi, joiden avulla hallitaan tarkoitusta, ihmisiä ja paikkaa. Toisin sanoen 

tapahtuma on jotain millä on tavoite. Tapahtumia ja näin ollen tapahtumatuotantoa on 

ollut jo muinaisilta ajoilta festivaalien ja muiden järjestettyjen esitysten muodossa. 

Tapahtumissa ihmiset kokoontuvat yleensä jonkin yhteisen teeman takia, oli se sitten 

sukulaisen häät, musiikki tai vappu. (Raj, Walters & Rashid 2013, 4 - 5.) 

 

Tapahtuman elinkaareen kuuluu viisi eri vaihetta. Vaiheiden avulla yritetään saada 

tapahtuman tekoon selkeyttä niin kokonaisuuteen kuin esimerkiksi työnjakoon. Eri 

vaiheet menevät helposti päällekkäin, sillä jokainen tapahtuma on yksilöllinen, eikä 

varmaa ja aina toimivaa kaavaa ole. Alla olevasta kuviosta (kuvio 1) voi nähdä miten 

tapahtuman elinkaari etenee vaihe vaiheelta. (Raj ym. 2013, 143 - 144.) 
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Kuvio 1. Tapahtuman elinkaari (Raj ym. 2013, 144.) 

 

2.1 Tapahtuman suunnittelu 

Suunnittelun ideointi ja aiheen valinta alkavat yleiskysymyksellä miksi. Miksi kattaa 

sellaisia kysymyksiä kuin miksi tapahtuma järjestetään (motiivit), mitä halutaan 

osallistujille tarjota ja ketkä kuuluvat kohderyhmään? Muita pohdittavia asioita ovat 

esimerkiksi: 

 

− Mikä on järjestettävän tapahtuman tarkoitus? 

− Kuka hyötyy tapahtumasta ja mitä? 

− Mitä vahvuuksia tapahtumassa on ja onko jotain etuja muihin tapahtumiin?  

− Mitä tarpeita osallistujilla on? 

 

Kysymyksiä löytyy vielä monia, mutta jo näiden vastausten saaminen helpottaa 

kokonaissuunnitelman aloitusta. Hyvä esimerkki idean synnystä ja tapahtuman 

vahvuuksien luomisesta on vuoden 2013 Tall Ships’ Racesin loppuhuipennukseksi 

järjestetty Tall Ships In Colours, jossa Helsingin kaupunki halusi perheille sopivan 

iloisen ja värikkään esityksen. Tapahtuman tuottanut yritys pohti ensin tavallista 

ilotulitusta, joka ei kuitenkaan onnistunut päivänvalon takia. Näin päädyttiin erikoiseen 

värisavutulitukseen, jonka voi nähdä myös valoisalla. (Campbell, Robinson, Brown & 

              Tapahtuman suunnittelu 

          Suunnitelmien toimeenpano ja seuranta 

              Tapahtuman toteutus 

Tapahtuman päättäminen 

ja arviointi 

Tapahtuman hahmottelu ja idea 
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Race 2003, 1 - 2; Helsingin Liiketalouden ja Hallinnon AMK 1996, 1.2: 1, 4 - 5; von 

Hertzen 2013.) 

 

Tapahtuman aihetta valitessa voidaan aloittaa seuraavista kysymyksistä (Campbell ym. 

2003, 2 - 4): 

 

− Mitä niin sanottuja punaisia lankoja voidaan kehitellä aiheeseen? 

− Säilyykö aihe ajankohtaisena tapahtuman toteutukseen asti? 

− Tunnetko kilpailijasi ettet järjestä identtistä tapahtumaa? Erikoistu. 

− Onko aiheita liikaa tai liian vähän tapahtuman kokoon verrattuna? 

− Onko aihe liian laaja tai suppea tapahtuman kokoon verrattuna? 

 

Tapahtuman suunnittelulle tulee varata tarpeeksi aikaa. Koosta riippuen, tapahtumaa 

voidaan suunnitella puolestatoista vuodesta kolmeen kuukauteen. Yli vuoden 

suunnittelujakson vaatii esimerkiksi viikon tai kauemmin kestävä tapahtuma, joka on 

mahdollisesti myös kansainvälinen. Kolmen kuukauden suunnittelujakso riittää lyhyelle, 

yhtenä päivänä järjestettävälle korkeintaan parin tunnin tapahtumalle, joka on vain 

paikallinen ja keskittyy pääesiintyjään. (Campbell ym. 2003, 8.) 

 

Tapahtuman sisällön suunnittelu ja aikataulutus vaatii luovaa ajattelua. Luovalla 

Helsingin Liiketalouden ja Hallinnon AMK (1996, 1.3: 2) tarkoittaa ”kykyä yhdistellä 

olemassa olevia asioita uudella tavalla”. Luovuuden esiintuomista helpottavat erilaiset 

tekniikat, kuten brainstroming eli ryhmän aivoriihi, jossa ehdotellaan ja yhdistellään 

erilaisia ideoita. Mind mapping eli ajatuskartan tekeminen auttaa myös luovassa 

suunnittelussa. Yksi tapa on myös Delphi-tekniikka, jossa ryhmä asiantuntijoita 

toteuttaa toisistaan erillään ratkaisun ongelmaan ja esittää sen yhteenvetona muille. 

Tekniikoita on monenlaisia, mutta yhteistä niissä on vetäjän tarve, joka seuraa ideoinnin 

kehitystä. Sisältösuunnitelmasta on hyvä laatia kirjallinen toimintasuunnitelma, joka 

toimii eräänlaisena toteuttajien karttana. (Helsingin Liiketalouden AMK 1996, 1.3: 2 - 

6.) 
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Sisällön aikataulutus kannattaa pohtia tapahtuman luonteen ja kohderyhmän mukaan. 

Alueellinen, niin sanottu koko perheen tapahtuma, voidaan aloittaa jo aamupäivästä, 

koska välimatkat eivät ole pitkiä. Koululaisille järjestettävä tapahtuma kannattaa olla 

arkipäivänä koulutuntien aikana. Viikonlopun tai viikolla järjestettävän 

musiikkitapahtuman nuorille ja aikuisille voidaan aloittaa vähän myöhemmin, koska 

heillä on erilainen päivärytmi. Jos tapahtuma vaatii esimerkiksi ilmoittautumisen, 

varataan tällekin tarpeeksi aikaa, jotta osallistujat eivät joudu tungeksimaan pitkissä 

jonoissa ja kovassa kiireessä. (Campbell ym. 2003, 69 - 70; Conway 2009, 50.) 

 

Ohjelmien väliin kannattaa jättää siirtymäaikaa ja taukoja, jolloin seuraava esiintyjä ehtii 

valmistautumaan ja osallistujat ehtivät siirtymään paikoilleen tai käydä syömässä. 

Suunnitelmaan kannattaa jättää enemmän tyhjää aikaa kuin tarve välttämättä vaatisi, 

jotta ei syntyisi turhia kiireitä ja päällekkäisyyksiä. Myös lopussa ei kannata jouduttaa 

aikaisemmaksi. Ehdottomasti ei myöskään kannata antaa ohjelman venyä lopetusajan 

yli. Aiheesta innokkaasti kiinnostuneet jäävät varmasti keskustelemaan ja kyselemään 

vielä muiden lähdettyä. Esimerkiksi luentotapahtuman lopuksi voidaan pitää 

palautekeskustelu, jolloin osallistujat voivat antaa tapahtumasta risuja ja ruusuja sekä 

kysyä vielä heitä askarruttavista asioista. (Campbell ym. 2003, 70 - 71.) 

 

Tapahtuman viestintä voidaan sisältää yrityksen omaan markkinointiviestintään tai 

sisäiseen viestintään. Tämä riippuu viestinnän ja viestittävän tiedon kohderyhmästä, 

kuten työntekijät tai asiakkaat. Tapahtumassa viestii muun muassa valittu 

tapahtumapaikka, ohjelmasisältö, esiintyjät, ajankohta ja visuaalisuus. Sisällön 

tuottaminen ja valinta on usein haastavaa, koska täytyy päättää mitä asioita kerrotaan ja 

miten. (Tapahtumamarkkinointi b.) 

 

Lopullisesta päätöksenteosta vastaa tapahtumatuottaja itse. Hyvä tapahtumatuottaja 

osaa delegoida eli jakaa tehtäviä muille työntekijöille, koska varsinkin suurissa 

tapahtumissa päällikkö ei voi yksinään järjestää kaikkea. Tapahtumatuottaja osaa 

arvioida delegaation hyödyt ja riskit sekä ohjata ja hallita työntekijöitään. (Conway 

2009, 11.) 
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Tarvittavan tapahtumapaikan koko määrittyy siitä, käytetäänkö jonkinlaisia 

vetonauloja tai huvilaitteita, aiotaanko vuokrata myyntipisteitä, tarvitaanko esityslavaa ja 

isoa liikkuma-aluetta sekä minkälaisia palveluita tarjotaan. Nämä kaikki tekijät 

huomioon ottamalla saadaan kokonaiskuva tapahtuman vaatimasta paikan koosta. 

Tämän lisäksi täytyy miettiä, paljonko parkkeeraustilaa tarvitaan ja tilat henkilökunnalle 

ja esiintyjille. Paikan sijainti on myös tärkeää suunnitella tarkkaan ja tapahtumaan 

sopivaksi. Hyvät julkisen liikenteen yhteydet, hallittavat ja toimivat liikennejärjestelmät 

ja -yhteydet, osallistujien valvonnan helppous sekä tietenkin paikan kustannukset 

vaikuttavat sijainnin valintaan. (Campbell ym. 2003, 50; Conway 2009, 96 - 98, 101 - 

103.) 

 

Pienempiä, mutta silti tärkeitä seikkoja hyvän tapahtumapaikan kriteereissä ovat muun 

muassa paikan tekniikkavalmiudet esimerkiksi äänentoistoa varten ja helppokulkuisuus 

vaikkapa pyörätuolille. Tällaisten asioiden huomioon ottaminen on tärkeää tapahtuman 

onnistumisen kannalta. Näistä syistä sijainti ei ole lopulta se tärkein asia, koska ihmiset 

tekevät tapahtumasta onnistuneen sijainnista riippumatta. Tärkeintä on toimivuus. 

(Campbell ym. 2003, 49 - 51.) 

 

Tapahtuma-ajan valinnassa vaikuttavat viikonpäivä, päivämäärä ja aika, jota käsiteltiin 

jo aikaisemmin tässä luvussa. Myös kausi, sää, muut tapahtumat ja kohderyhmä 

kannattaa harkita tapahtuma-aikaa valittaessa. Monet tapahtumat kuuluvat vapaa-

aikaan, joten ne keskittyvät yleensä yleisille vapaapäiville kuten lauantaille tai 

sunnuntaille. Päivämäärä voidaan määritellä esimerkiksi muun toiminnan, kuten 

aiheeseen sopivan kilpailun tai merkkipäivän mukaan. (Conway 2009, 48 - 49.) 

 

Tapahtumakauden valintaan vaikuttaa eniten tapahtuman tyyppi, kesätapahtumaa ei 

kannata järjestää tammikuussa. Sään ennakoiminen varsinkin ulkotapahtumissa on 

tärkeää, koska esimerkiksi hiihtokilpailujen järjestäminen vähälumisena aikana ei ole 

tapahtumisen onnistumisen kannalta kovin järkevää. Tapahtumaa ei kannata yleensä 

järjestää muun samanlaisen tapahtuman kanssa, koska osallistujamäärä on varmasti 

vähäisempi. Kuten aikaisemmin luvussa mainittiin, myös kohderyhmä vaikuttaa 
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tapahtuma-ajan valintaan. Esimerkiksi koululaistapahtumat kannattaa yleensä järjestää 

arkipäiville koulutuntien ajalle. (Conway 2009, 49 - 50.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnissa, kuten muussakin markkinoinnissa, otetaan huomioon 

markkinointimix: tuote eli tapahtuma, hinta ja paikka (Raj ym. 2013, 218 - 220). 

Markkinoinnin suunnittelu lähtee liikkeelle, kun on päätetty miksi ja mikä tapahtuma 

järjestetään, kohderyhmä, paikka ja aika. Kohderyhmän määrittelylle on yleisiä 

segmentointi- eli ryhmittelyperusteita sekä tilannekohtaisia perusteita. Yleisiä perusteita 

ovat muun muassa demografiset eli väestölliset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, koulutus ja 

perhemuoto. Maantieteellisiä tekijöitä ovat esimerkiksi sijainti, kuten kaupunki tai 

taajama ja asuinpaikkakunta. Muita yleisperusteita ovat ihmisen persoonallisuus- eli 

luonteenpiirretekijät sekä elämäntyyli, kuten arvot ja kiinnostuksen kohteet. 

Tilannekohtaisiin perusteisiin sisältyvät kulutuskäyttäytyminen, kuten ostouskollisuus ja 

asenteelliset tekijät, kuten asenteet ja motiivit. Kohderyhmän rajaaminen ei kuitenkaan 

saa estää ryhmän ulkopuolisia osallistumasta tapahtumaan. (Campbell ym. 2003, 61; 

Helsingin Liiketalouden ja Hallinnon AMK 1996, 1.7: 6 - 7.) 

 

Markkinoinnin suunnittelussa tulee myös tuntea mahdolliset tapahtuman kanssa 

kilpailevat samanaikaiset muut tapahtumat. Järjestetäänkö samaan aikaan tai lähiaikana 

jokin muu tapahtuma, joka kilpailee samasta kohderyhmästä? Missä ne järjestetään ja 

mitä niihin maksaa osallistua? Tapahtumien valttina on erikoistuminen, joten ei kannata 

markkinoida järjestettävää tapahtumaa samanlaisena kuin jotain muuta. Kilpailijoiden 

lisäksi kannattaa tuntea sidosryhmät. Ketkä olisivat kiinnostuneita tapahtuman 

hyödyistä ja mitä siltä odotetaan? Hyvä asiakaspalvelu erilaisille sidosryhmille, kuten 

yhteistyökumppaneille, helpottaa kiinnostuksen ja tyytyväisyyden ylläpitämistä. 

(Campbell ym. 2003, 62.) 

 

Markkinointiin kuuluu myös tapahtuman osallistumisen hinnoittelu, jonka avulla 

vähintään katetaan kustannukset, mutta ei karkoteta osallistujia, markkinointikanavien 

valinta sekä markkinointiviestintä. Suunnittelun jälkeen kirjataan toimenpiteet ja 

aikataulu niiden toteuttamiseen. Jäljelle jää markkinoinnin toteutus. (Campbell ym. 

2003, 59; Helsingin Liiketalouden ja Hallinnon AMK 1996, 1.7: 3.) 
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Tapahtuman rahan lähteinä ovat apurahat ja avustukset, tapahtuman järjestävän 

yrityksen tulorahoitus, oma rahoitusosuus sekä vieras pääoma. Apurahoja ja avustuksia 

voi hakea esimerkiksi yksityisten henkilöiden perustamilta rahastoilta tai kunnallisilta 

tahoilta, kuten suoraan kunnalta. Yrityksen tulorahoitukseen kuuluvat esimerkiksi 

lipunmyyntitulot ja sponsorointi. Sponsoreiden hankinta on prosessi, jossa kannattaa jo 

miettiä sitä, onko sponsoreiden hankkiminen välttämätöntä tai edes sopivaa 

järjestettävää tapahtumaa varten. Yrityksen oma rahoitusosuus tulee suoraan 

yrityksestä, eikä esimerkiksi sisällä lipunmyyntituloja. Vieraalla pääomalla tarkoitetaan 

esimerkiksi pankista saatua lainaa. Kaikki nämä rahoitusmuodot vaativat aikaisen 

valmistelualoituksen, esimerkiksi sponsoroivat yrityksen saattavat päättää 

sponsorointikohteena jo edellisenä vuotena tapahtuman toteuttamisesta. (Campbell ym. 

2003, 66 - 67; Helsingin Liiketalouden ja Hallinnon AMK 1996, 1.6: 4 - 9.) 

 

Kuten missä tahansa kilpailussa, myös tapahtumassa järjestettävässä kilpailussa 

sääntöjen on oltava selkeitä, yksiselitteisiä sekä helposti saatavilla. Siinä tulee olla 

järjestettävään kilpailuun liittyviä sääntöjä, kuten kuvien käytöstä tai muokkauksesta. 

Säännöissä (Kuluttajavirasto 2012) on kerrottava  

 

− kilpailun nimi 

− kilpailun osallistumisaika 

− tiedot palkinnoista yksityiskohtaisesti 

− kilpailun voiton ratkaisuperusteet 

− miten voittajille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta. 

 

2.2 Tapahtuman toteutus 

Tapahtuman toteuttamisen voi aloittaa jo suunnitteluvaiheessa. Tässä luvussa 

keskitytään kuitenkin tapahtumapäivien aikaiseen toteutukseen. Toteutuksessa tulee 

varmistaa esimerkiksi äänen- ja kuvantoiston toimivuus, esiintymispaikka ja muut 

tarvittavat ominaisuudet. Lisäksi paikalla järjestellään ja tapahtuman jälkeen puretaan 

tilat ja palvelupisteet valmiiksi. (Kansalaisfoorumi 2010a.) 
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Tiedottamisen ja viestinnän tulee jatkua tapahtuman aikana, varsinkin mikäli ohjelmaan 

tulee muutoksia. Viestien tulee olla lyhyitä ja ytimekkäitä eikä rönsyileviä ja turhaa 

tietoa sisältäviä. Viestintäkanavia kannattaa olla enemmän kuin yksi. Varsinkin suuressa 

tapahtumassa olisi kätevää olla muistiinpanotaulu, johon jokainen voisi kirjoittaa 

esimerkiksi muistilapulle huomioitavia asioita ja kysymyksiä. (Campbell ym. 2003, 95 - 

96.) 

 

Varsinkin isoilla festivaaleilla, kuten Tammerfestissä, viranomaiset tulevat vielä 

tarkistamaan suunnitellun pohjaratkaisun sekä järjestelyjen toimivuuden. Nämä liittyvät 

pääosin lupa- ja turvallisuusasioihin, mutta myös tavallisemmat seikat otetaan 

huomioon, kuten helppokulkuisuus, ulkonäkö sekä wc-tilat. Huomioitavat asiat 

juontuvat pitkälti kunnan mukaan, jossa tapahtuma järjestetään sekä alueen ja 

ympäristön mukaan. (Murtoniemi 2013.) 

 

Muuta huomioitavaa toteutuksen aikana ovat esimerkiksi talkoolaisten opastus sekä 

muut käytännön asiat. Muihin käytännön asioihin sisältyvät tilojen järjestelyn lisäksi 

muun muassa opastus paikalle, infopiste, tarjoilut esiintyjille, kaikki tarvittavat 

materiaalit ja työkalut sekä tapahtumapaikan tuntemus, varsinkin tapahtumatuottajalla. 

Myös tekniikan varmistaminen esimerkiksi omalla projektorilla ei ole pahitteeksi. 

Kannattaa vähintään varmistaa se, että paikalla on aina joku joka osaa korjata tekniset 

ongelmat ja että esiintyjät tulevat ajoissa testaamaan omia laitteitaan ja esityksiään. 

(Campbell ym. 2003, 98 - 99, 103; Kansalaisfoorumi 2010b.) 

 

2.3 Tapahtuman jälkitoimenpiteet 

Tapahtuman jälkeisiin toimenpiteisiin liittyy monta asiaa. Tärkeimpiä näistä ovat 

todennäköisesti tapahtuman onnistumisen arviointi, palautteen läpikäynti sekä 

tapahtuman jälkeisten tehtävien toteuttaminen. Lisäksi voidaan myös suunnitella 

seuraavan tapahtuman toteutusta. 
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Onnistunutta tapahtumaa voi arvioida esimerkiksi erilaisten tapahtumien tavoitteiden 

kautta. Strategisia tavoitteita voi olla esimerkiksi kohderyhmäsuhteiden vahvistaminen, 

uusien asiakassuhteisen luominen tai hiljaisen tiedon kerääminen. Operatiivisia 

tavoitteita voi olla muun muassa myynnin kasvattaminen tapahtuman avulla tai 

medianäkyvyyden hankkiminen. Asetettujen tavoitteiden avulla voidaan kehittää 

kriteerit ja tarkastella tapahtuman onnistumista. Kriteereitä voivat olla tapahtuman 

tarve, kohderyhmän määrittely, toimiva aikataulu tai tekniikka, teeman noudatus 

kaikessa tapahtumaan liittyvässä tai oikea ja toimiva ajankohta. Arvioinnin apuna 

voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakaspalautetta. Asiakaspalautetta voi kerätä muun 

muassa lyhyen kyselylomakkeen avulla tai vaikka seinälle laitettavilla muistilapuilla. 

(Campbell ym. 2003, 107; Tapahtumamarkkinointi a.) 

 

Tapahtuman jälkitoimenpiteisiin kuuluu myös tulosten ja esimerkiksi tapahtuman 

koottujen huippuhetkien jako, jotain mitä halutaan jakaa tapahtuman onnistumisesta ja 

sisällöstä muille. Jaettavien tietojen valinnan kriteereinä ovat haluttu jaettava tieto, 

tiedon kohderyhmä ja tiedotuskanava, kuten artikkeli tai internetsivu. Lisäksi voidaan 

miettiä mitä tiedonsaajat haluavat tietää ja haluavatko he osallistua tapahtumaan 

uudelleen. (Campbell ym. 2003, 109 - 110.) 

 

Seuraavan tapahtuman suunnittelua varten kannattaa laatia muistiinpanot toteutuneesta 

tapahtumasta. Listalla voi olla onnistuneet ja pieleen menneet asiat, mitä parannettavaa 

ja huomioitavaa tapahtumassa oli ja mitä siitä opittiin. Suunnittelua varten selvitetään 

tapahtuma ja pyydetään palautetta myös johtoryhmältä sekä suunnitteluryhmältä. 

Saadut tiedot analysoidaan ja listaa täydennetään seuraavaa järjestelyä varten. Tämän 

kaiken jälkeen voidaan pitää tauko ja ottaa etäisyyttä tapahtuman järjestämiseen. 

Sopivan tauon jälkeen aletaan suunnitella seuraavaa tapahtumaa. (Campbell ym. 2003, 

111- 112.) 
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3 Suunnittelu 

Tässä luvussa käydään läpi Kamerametsästyksen suunnittelun vaiheita. Osa 

suunnittelusta toteutui jo ennen tämän opinnäytetyön tekijän liittymistä mukaan. 

Luvussa kerrotaan muun muassa suunnittelussa käytetyistä kommunikointitavoista, 

toteutetuista asioista, päätösten teosta sekä tapahtumaan valitusta kohderyhmän 

päättämisestä. 

 

3.1 Idea ja aihe 

Tapahtuman idea syntyi Kai Pihlströmillä. Hänen mukaansa tällaista tapahtumaa ei ole 

aikaisemmin järjestetty Suomessa ja halusi antaa kamerametsästykselle uuden 

merkityksen. Kamerametsästys tarkoittaa myös eläinten metsästyksen kuvausta, siten 

että kamera on aseessa kiinnitettynä. Yhdysvalloissa on jopa kehitelty kiväärin näköinen 

kamera (Coxworth 2012). Tapahtuman idea ja aihe, kuten teoriassakin mainitaan hyvän 

tapahtuman piirteiksi, on uniikki ja erilainen verrattuna muihin valokuvauskilpailuihin.  

 

Tapahtuman tavoitteena on saada ihmiset innostumaan luontokuvauksesta 

erikoisemman konseptin kautta. Etenkin perhesarjan tarkoituksena on luoda lapsille 

mahdollisuus päästä kuvaamaan. Myös Kaikuvan palveluiden, varsinkin 

piilokojukuvauksen, ja Nuuksion tunnettuuden levittäminen oli yksi tavoitteista. 

Kohderyhmäksi valittiin asenteen perusteella sellaiset ihmiset, jotka ovat kokeiluhaluisia 

ja hakevat uusia, erilaisia kokemuksia. Lisäksi kohderyhmään sisältyi 

valokuvausharrastajat, jotka haluavat oppia nopeaa kamerankäyttöä. Luentojen 

kohderyhmänä olivat kaikki ketkä ovat edes jotenkin kiinnostuneita luontokuvauksesta 

ja luonnosta. 

 

3.2 Suunnittelun aikataulutus 

Suunnittelun aikataulu keskittyi pääosin toukokuun alusta tapahtumapäiviin 15. - 

16.6.2013 asti. Teorian mukaan tämä suunnittelun kesto on liian lyhyt (minimissään 3 

kuukautta), mutta koska Pihlström oli kehitellyt jo suunnitelmat valmiiksi mielessään, 

1,5 kuukautta riitti tällä kertaa tapahtumalle. Suunnittelulle ei tehty minkäänlaista 
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konkreettista aikataulua esimerkiksi Excel-taulukkoon, vaan se oli liukuvaa. Töitä sekä 

suunnitelmia toteutettiin sitä mukaa, kun niitä tuli mieleen. Suunnittelusta vastasi Kai 

Pihlström, joka myös jakoi tehtävät.  

 

3.3 Sisällön suunnittelu, aikataulutus ja tapahtumapäivä 

Tapahtuman sisältö ajoittui lauantaina 15.6.2013 välille kello 11.00 - 17.00 ja 

sunnuntaina kello 10.00 - 17.00. Luontokuvauskilpailuun osallistujille oli varattu 

lauantaina ilmoittautumisaikaa 1,5 tuntia eli kello 9.30 - 11.00 ja kilpailu alkoi lauantaina 

kello 12.00 ja päättyi sunnuntaina kello 12.00. Luennot kestivät keskimäärin 20 

minuuttia, jolloin luentojen väliin jäi noin kymmenen minuutin tauko. Tauoilla oli 

välillä noin viiden minuutin pituinen musiikkiesitys. Ruokailulle varattiin tunti aikaa 

kello 12:sta eteenpäin. Tapahtuman aikataulu löytyy Liite 1:stä.  

 

Tapahtumapäivän päätti Pihlström itse. Tapahtumapäivämäärä valittiin sen perusteella, 

että se olisi ennen juhannusta, jolloin kohderyhmään sisältyvät henkilöt eivät ole vielä 

lähteneet lomilleen. Suunnitteluaikaan nähden aikainen toteutuspäivä valittiin myös 

siksi, että Pihlström halusi lanseerata uuden tapahtuman nopeasti. Lisäksi Haltian 

Suomen luontokeskuksen avajaisista oli kulunut silloin vasta alle kolme viikkoa, joten 

sen uutuuden viehätyksen ajateltiin tuovan paikalle potentiaalisia osallistujia. Myös 

kuvauskohteiden osalta ajateltiin kyseisen ajankohdan olevan hyvä, koska silloin linnut 

ja muut eläimet ovat todennäköisesti liikkeellä esimerkiksi pesinnän takia. 

 

3.4 Viestintä ja päätöksenteko 

Suunnittelun aikainen viestintä tapahtui pääosin sähköpostin ja puhelimen välityksellä 

niin työntekijöiden kuin sidosryhmienkin välillä. Nämä viestintäkanavat tulivat 

luontevasti sekä valittiin myös sen takia, että Kaikuva tarjosi työpuhelimen 

yhteydenottoa varten. Sähköpostien välityksellä oli helppo lähettää erilaisia 

dokumentteja tarkistettavaksi.  Noin kerran viikossa oli tapaaminen, jossa käytiin läpi 

suunnitelman etenemistä sekä tapahtumaa varten tehtyjä tehtäviä. Kommunikoinnin 

määrä lisääntyi tapahtumapäivän lähetessä. 
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Lopullisesta päätöksenteosta vastasi suurimmaksi osaksi Kai Pihlström, joka toimi 

tapahtumantuottajana. Päätöksiä tehtiin myös yhdessä pohtimalla ja ehdotuksia 

esittämällä. Haltiassa päätöksen teosta vastasi lopullisesti Haltian henkilökunta omien 

ohjeidensa mukaan esimerkiksi tavaroiden säilyttämiseen ja esillepanoon liittyen. 

Töiden ja tehtävien toteuttaminen tapahtui useimmiten itsenäisesti, jonka jälkeen 

Pihlström tarkasti, kommentoi ja hyväksyi suunnitelmat. Tämä tapahtui eniten 

sähköpostin välityksellä ja puhelimitse. 

 

3.5 Paikka 

Paikan eli Haltian valinta oli helppoa, koska se oli jo valmiiksi tuttu Pihlströmille ja se 

saatiin käyttöön ilmaiseksi. Suunnittelu ei vaatinut paljoa, koska tapahtumapaikka 

tarjosi itse sopivan kokoiset valmiit tilat ja tekniikan tapahtumaa varten. Lisäksi 

ruokailu hoidettiin paikan puolesta. Suunnittelu keskittyi eniten paikan mahdollisuuteen 

kuuluttaa tapahtuman ohjelmasta. Lisäksi tilasuunnittelu ei vaatinut paljoa, koska 

paikan henkilökunnalla oli tarkat ohjeistukset ja toiveet esimerkiksi aikataulujen ja 

pöytien mahdollisista paikoista. Tapahtuman luonteeseen, työvoiman suuruuteen sekä 

tapahtuman kokoon nähden paikka oli juuri sopiva. 

 

3.6 Markkinointi 

Markkinoinnissa pyrittiin hyödyntämään tapahtuman erilaisuutta verrattuna muihin 

valokuvauskilpailuihin. Samaan aikaan ei ollut samanlaista kilpailua käynnissä missään 

lähialueella, mutta esimerkiksi Tuusulassa järjesttiin musiikkitapahtuma nimeltään 

Ilofestival (Ilofestival 2013). Erilaisuutta ja erikoistumista saatiin ideasta, koska 

valokuvausta ja metsästystä ei ole tiettävästi samalla tavalla yhdistetty ainakaan 

Suomessa. Metsästystä yritettiin tuoda tapahtumaan metsästäjien houkuttelemiseksi, 

mutta siihen liittyneet luennot eivät saaneet suosiota tapahtumassa.  

 

Tapahtumaa markkinoitiin sähköpostilla, johon oli liitetty lehdistötiedote lehdille. 

Sähköposti lähetettiin eri median edustajille, kuten televisio- ja radiokanaville, sekä 

valokuvausyhdistyksille. Näiden kohderyhmä rajattiin maantieteellisin perustein siten, 

että mediat olivat lähikunnista ja valokuvausyhdistyksen maksimissaan noin kahden 
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tunnin ajomatkan päässä. Sähköposti valittiin viestintäkanavaksi, koska se oli tarpeeksi 

nopea tapa saada tieto eteenpäin monelle henkilölle kerrallaan sekä liittää viestiin 

tarvittavat linkit esimerkiksi Kamerametsästyksen sivuista. Markkinointi keskittyi 

pääosin kilpailun mainostamiseen ja tiedon levittämiseen. 

 

Markkinointia tapahtui myös Facebookissa Kamerametsästyksen omalla sivulla. Sinne 

päivitettiin aiheeseen liittyviä uutisia, oman sivuston päivityksiä ja eläinten 

bongausvinkkejä. Kohderyhmänä oli Kamerametsästyksen Tykkää-painiketta painaneet 

henkilöt. Facebookkia suunniteltiin hyödynnettäväksi myös tapahtuman aikana. Lisäksi 

tapahtuman aikataulu toimi markkinointikeinona tapahtumapaikalla. Sen ulkonäkö 

pyrittiin tekemään tapahtuman muuhun materiaalin kanssa yhteneväksi. 

 

Kokonaisuudessaan markkinoinnin olisi pitänyt olla tehokkaampaa. Tässä on hyvä 

kehittämismahdollisuus ensi vuodelle. Kokonaisuudessaan markkinointia tulisi 

tehostaa, aikaistaa sekä hyödyntää paremmin. Tämä pätee kaikkiin tapahtuman 

sidosryhmiin. 

 

3.7 Rahoitus 

Tapahtuman tarkoituksena ei ollut tehdä suurta rahallista voittoa vaan päästä niin 

sanotusti omilleen, kuten teoriassakin mainitaan rahalliseksi vähimmäistavoiteeksi. 

Ensimmäisen tapahtuman ollessa kyseessä, tavoite oli vain testata ideaa ja tehdä samalla 

mahdollisimman vähän tappiota. Voiton tavoittelemattomuuden takia tarjolla olleet 

luennot ja kilpailun perhesarja olivat kävijöille ilmaisia. Luontokuvauskilpailuun oli 

osallistumismaksu, jolla pyrittiin kustantamaan kilpailun osallistujiin meneviä kuluja, 

kuten tyhjä DVD-levy, ruoka ja hyväntekeväisyysmaksu. 

 

Kamerametsästyksen suurimpana rahoittajana oli itse Kaikuva. Kilpailun palkinnot 

saatiin yhteistyökumppaneilta, kuten Canonilta, sekä Kaikuvan omista palveluista. 

Canon oli luonteva valinta tapahtuman aiheen sekä aikaisemman sponsoriyhteistyön 

takia. Tapahtumassa myytiin myös Kamerametsästyksen logolla varustettuja t-paitoja, 

joista saatiin hieman tuottoja kulujen kattamiseen. Tarjolla oli myös vuokrattavaksi 
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tuote-esittelypaikkoja tapahtuman teemaan sopiville yrityksille, mutta paikkoja ei 

mennyt yhtään. Luennoitsijat kävivät esiintymässä käytännössä ilmaiseksi, Kaikuva 

rahoitti heille ruokailun ja kahvituksen Haltian ravintolassa sekä lipun Haltian 

näyttelyyn. 

 

Tekniset laitteistot, kuten luentojen esitysvälineet saatiin Haltialta. Työvoimana toimi 

yksi harjoittelija, joka riitti tapahtumaan hyvin. Tämän takia tapahtuman kulut pysyivät 

kokonaisuudessaan pieninä ja rahoituksen tarve vähäisenä. Rahoituksen lisäämistä 

pohditaan kuitenkin lisää tämän opinnäytetyön luvussa Jälkitoimenpiteet, koska 

esimerkiksi työvoiman tarve suunnittelussa, useamman luennoitsijan hankkiminen sekä 

markkinoinnin parantaminen ensivuotta varten vaativat suuremman budjetin. 

 

3.8 Kilpailusäännöt 

Kilpailusäännöt laadittiin Kamerametsästyksen sivuille helposti löydettäviksi, kuten 

Kuluttajavirastossa vaaditaan. Mallia katsottiin muiden valokuvauskilpailujen 

säännöistä, jotta mitään tärkeää ei unohdeta. Esimerkiksi kuvan käyttöön ja 

muokkaukseen liittyvät säännöt olivat hyvin tärkeitä. Sääntöjä päivitettiin aina, kun 

jotain huomattiin puuttuvan tai olevan väärin. Säännöt löytyvät camerahunting.fi -

sivustolta. (Kamerametsästys.) 

 



 

 

17 

4 Toteutus 

Tässä luvussa käydään läpi tapahtumapäivien toteutus. Luvun aiheina ovat muun 

muassa tapahtumapaikka, tilan toteutus ja tapahtuman toteutuksesta syntyneet hyödyt. 

Luvussa pohditaan lisäksi tapahtumasta saatua hyötyä ja sitä, ketkä kaikki mahdollisesti 

hyötyivät tapahtuman järjestämisestä. 

 

4.1 Paikka 

Tapahtuman toteutuspaikkana oli kuvassa 1 näkyvä Suomen luontokeskus Haltia, jonka 

ajateltiin olevan sopiva tapahtuman luonteeseen. Haltiassa oli samaan aikaan valokuva- 

ja videonäyttely sekä pysyvä luontonäyttely, josta löytyi myös erilaisia valokuvausaiheita 

ka tätä kautta tuki tapahtuman aihetta. Kokonaan vaaleasta puusta rakennettu Haltian 

rakennus oli myös muuten olemukseltaan luontoaiheeseen ja tapahtuman tyyliin sopiva. 

Lisäksi se houkutteli jo valmiiksi tapahtuman kohderyhmää ja tätä pyrittiin 

hyödyntämään Haltian sisäisillä kuulutuksilla. 

 

 
Kuva 1. Suomen luontokeskus Haltia. 
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Haltia sijaitsee Nuuksion kansallispuiston rajalla ja sieltä on kansallispuiston kautta 12 

kilometrin kävelymatka Kaikuvalle. Haltiaa ja Kaikuvaa yhdistää Nuuksion luonnon 

tuntemus ja esittely, joten Haltiaan tulleita asiakkaista kiinnosti jo valmiiksi kuulla lisää 

luonnosta. Haltian rakennus on myös erikoinen arkkitehdin suunnittelema kokonaisuus 

kauniin järvimaiseman rannalla, minkä takia se kiinnostaa monia valokuvaajia. Näin 

myös paikka itsessään houkutteli myös tapahtuman kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. 

 

Kuten teoriassakin mainitaan, paikkaa valittaessa täytyy ottaa esimerkiksi 

helppokulkuisuus huomioon. Haltialta löytyy hyvät parkkipaikat sekä bussiyhteydet 

Helsinkiin sekä Espoon keskustaan. Lisäksi se on pyörätuoliystävällinen sekä sieltä 

löytyi tarvittava esitystekniikka luentoja varten. Siellä on myös oma ravintola, joka 

tarjoaa lounasta ja muuta syötävää. Tapahtuman luennot järjestettiin Haltia-salissa, 

johon mahtuu istumaan 200 henkilöä. Tila on mahdollista pitää tasalattiasalina tai 

auditoriona tarpeen mukaan. Tapahtumassa tila oli kuvan 2 mukaisesti auditoriona, 

koska se sopi paremmin luentoihin. (Suomen luontokeskus Haltia 2013.) 

 

 
Kuva 2. Haltia-sali auditoriona. 
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4.2 Tilan toteutus 

Haltia-salin toteutukseen ei tehty juuri mitään vaan se oli valmiiksi Haltian toimesta. 

Tuloaulaan rakennettiin yksinkertainen pöytäkokonaisuus, joka koostui kahdesta 

pöydästä. Pöytiin laitettiin luontoteeman mukaisesti pöytäliinaksi naamiointiverkko, 

jonka päälle aseteltiin Suomen Luonnonkuvaajat Ry:n ja Kamerametsästyksen myytävät 

tuotteen ja esimerkiksi esitteet. Näin pyrittiin luomaan yhtenäistä ilmettä tapahtumaan. 

Alla olevasta kuvasta 3 näkyy tarkemmin kokonaisuuden ulkomuoto. Pöydät laitettiin 

aulaan, koska Haltian henkilökunta määräsi paikan. 

 

 
Kuva 3. Tilan toteutus ja tuotteiden esillepano. 
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4.3 Viestintä 

Viestintää tapahtumasta kulki kohderyhmille suurimmaksi osaksi Facebook-sivuston 

sekä camerahunting.fi -nettisivuston kautta. Tilaviestien tarkoituksena oli lähinnä 

herättää ihmisten mielenkiintoa, pysyä mielessä sekä tiedottaa tapahtumaan liittyvistä 

asioista. Tämän takia Facebook-päivitys tehtiin noin kerran viikossa, jotta ihmisiä ei 

kuitenkaan ärsytetä jatkuvalla tilapommituksella. Tapahtumapäivinä tilapäivitysten 

määrä lisättiin 2 - 3 päivitykseen päivässä. (Facebook 2013.) 

 

Muuten viestintä tapahtui pääosin kasvokkaisviestintänä. Koska paikan päällä ei ollut 

kuin kaksi Kaikuvan työntekijää ja kaksi esiintyjää, tämän todettiin olevan riittävä tapa. 

Haltian asiakkaille tiedotettiin tapahtuman eri vaiheissa sisäisten kuulutusten avulla, 

joka houkutteli tehokkaasti varsinkin sunnuntaina kuuntelijoita luennoille. 

 

4.4 Hyödyt 

Tapahtumasta koitui varmasti hyötyä kaikille siihen osallistuneille tahoille. Ensisijaisesti 

hyötyä näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisen muodossa kertyi Kaikuvalle, Hostel and 

Campingille ja Kai Pihlströmille, joka esitteli luennoillaan yritystensä palveluita ja 

erikoisosaamista sekä luontotuntemustaan. Lisäksi luennoitsijat hyötyivät esittelemällä 

omia palveluitaan ja tuotteitaan luontokuvauksesta. Näkyvin tapahtumasponsori 

Kaikuvan ohella oli Suomen Luonnonvalokuvaajat Ry, joka hyödynsi tapahtumaa 

kertomalla toiminnastaan, hankkimalla uusia jäseniä sekä myymällä valokuvaukseen 

liittyvää kirjallisuutta hyvällä menestyksellä. 

 

Luennoille osallistuneet ihmiset hyötyivät myös oppimalla lisää Nuuksiosta ja sen 

luonnosta. Mielenkiintoa riitti myös valokuvaluennoille, joissa osallistujat pääsivät 

näkemään tunnettujen suomalaiskuvaajien ottamia kauniita kuvia. Lisäksi luennoista 

oppi samalla valokuvaksesta ja sen mahdollisuuksista sekä lintujen tunnistusta. Lisäksi 

lapset olivat kiinnostuneita erityisesti hyönteislähikuvista. 
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5 Jälkitoimenpiteet 

Tapahtuman jälkeen pidettiin arviointipalaveri, jossa mietittiin mitä kaikkea voisi 

parantaa ja kehittää ensi vuonna ja mitä kannattaa jättää kokonaan pois. Palautetta 

saatiin tapahtuma-aikana tapahtumapaikalla niin esiintyjiltäkin sekä tapahtumassa 

käyneiltä ihmisiltä. Parannettavaa ja kehitettävää saatiin paljon arvioinnista ja 

palautteista. Myös tämä opinnäytetyö tehtiin tapahtuman kehittämistä varten ja 

seuraavan vuoden suunnittelun avuksi. 

 

Ensimmäisenä kehitettävänä asiana on tiedotteen lähettäminen aikaisemmin 

tapahtuman sidosryhmille, kuten lehdille sekä valokuvausseuroille. Tavoittamamme 

lehdet eivät ehtineet enää reagoida tapahtumaan, koska artikkelit oli jo pääosin tehty 

niihin julkaisuihin, jotka ilmestyivät ennen tapahtumaa tai pian sen toteutuksen jälkeen. 

Lisäksi tapahtumasta olisi voitu ilmoittaa esimerkiksi Helsingin Sanominen 

menovinkkeihin, joka olisi tuonut helposti laajan ilmoituksen tapahtumasta. Tästä 

syystä parannettavaksi jäi myös kokonaisuutena tapahtuman suunnittelun ja aikataulun 

teon ja toteutuksen aloittaminen aikaisemmin. 

 

Tiedottamista täytyy aikaistaa myös tapahtumassa vuokrattavissa olleista 

myyntipaikoista. Myyntipaikkoja voisi tarjota kaikille valokuvaukseen ja luontoon 

liittyville yrityksille. Esimerkiksi jo Nuuksion alueella ja sen lähellä on useita 

elämysmatkailuja järjestäviä yrityksiä, jotka olisivat erittäin potentiaalisia asiakkaita 

myyntipaikoille.  

 

Suunnittelun aikasempi aloittaminen helpottaa myös apurahojen hakua, jotka pitää 

anoa jo edellisenä vuonna ennen tapahtumaa. Apurahan avulla saataisiin tapahtuman 

osallistumismaksua matalammaksi tai kehitettyä mahdollisia alennusryhmiä, jolloin 

myös osallistumiskynnys laskisi ja kilpailijat osallistuisivat todennäköisesti helpommin 

mukaan tapahtumaan. Raha auttaisi myös saamaan tunnetumpia puhujia tapahtumaan, 

joka parantaisi tapahtuman sisältöä ja lisäisi luonnoille tulijoiden määrää. 
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Tapahtumapäivien lopuksi oli jätetty aikaa palautekeskustelulla, jossa ihmiset saivat 

antaa vapaasti palautetta esimerkiksi luennoista. Yksi kehitysvaihtoehto tähän olisi 

palautelomakkeet, joihin ihmiset saisivat kirjoittaa jo heti luennon aikana tai sen jälkeen, 

kun aihe on vielä tuoreena mielessä. Palautteen voisi sitten helposti käydä yhdessä läpi 

halukkaiden kanssa ja sitä tulisi varmasti monipuolisemmin ja enemmän, kun ihmisten 

ei tarvitse kertoa omaa palautettaan muiden kuullen. 

 

Yksi kehittämisehdotus tapahtuman päätteeksi oli suuremmat kilpailun päätösjuhlat eli 

niin sanotut peijaiset. Tämä on hyvä idea seuraavina vuosina, mikäli kilpailuun 

osallistujia saadaan enemmän. Lisäksi tapahtuma saisi hieman lisäarvoa, kun siihen 

sisältyisi tunnelmallista illanviettoa ja kuvauskokemusten jakamista.  

 

Muita mietittäviä kehittämis- ja parannusaiheita on esimerkiksi teknisten laitteiden, 

kuten kuvantoiston, toiminnan varmennus joillakin varalaitteilla. Myös 

kilpailusääntöjen laatimiseen kannattaa varata enemmän aikaa ja apua seuraavaa kisaa 

varten. Valokuvauskilpailun pituuttakin kannattaa pohtia: tulisiko kilpailuaikaa lyhentää 

24 tunnista vai pidentää. Näiden asioiden lisäksi seuraavassa tapahtumassa voisi tutkia, 

mistä kilpailjat ovat saaneet kuulla tapahtumasta ja kilpailuun osallistumisesta. Tästä 

olisi paljon hyötyä jatkossa osallistujien hankkimisessa. 

 

Palaute tapahtumasta oli yleisesti positiivista ja ihmiset olivat iloisesti yllättyneitä tämän 

tyyppisestä tapahtumasta ja etenkin kilpailusta. Kommentteja oli muun muassa ”hyvä 

idea” ja muutama kertoi jo nyt osallistuvansa ensi vuonna kilpailuun. Suomen 

Luonnonvalokuvaajat Ry:n edustajan konkreettisena hyvänä palautteena oli kirjojen 

runsas myynti. 

 

Kilpailun jälkeisten tietojen ja tulosten jako kilpailijoille tapahtui sähköpostin 

välityksellä. Tulokset laitettiin lisäksi esiteltäväksi camerahunting.fi -sivuille. Ne 

julkaistiin noin 2 kuukautta tapahtuman toteutuksen jälkeen. Niistä ilmoitettiin myös 

Facebookin kautta.  
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6 Yhteenveto 

Kokonaisuudessaan tapahtuma sujui yllättävän hyvin otettuna huomioon työvoiman 

määrän, suunnittelun ja toteutuksen lyhyen ajan sekä apurahan puutteen. Oli yllättävää 

huomata, että tällainen spontaanistikin toteutettu pieni tapahtuma seuraa hyvin teorian 

kulkua ja se voidaan toteuttaa pääosin samoilla periaatteilla kuin iso tapahtuma. 

 

Hyvä suunnittelu on erittäin tärkeää pienissäkin tapahtumissa, ehkä jopa tärkein asia 

tapahtuman onnistumisen kannalta. Mitään tapahtumaa ei voida toteuttaa ilman 

ennakkosuunnittelua ja edes jonkinlaista aikataulurakennetta, sillä vain niin pystytään 

hallitsemaan tapahtuman elinkaarta. Hyvä suunnittelu antaa myös parhaat valmiudet 

ongelmien ratkomiseen, kun sellaisia tulee vastaan.  

 

Kävi myös ilmi, että hyvä ja tapahtuman luonteeseen sopiva sijainti on suureksi avuksi 

tapahtuman menestyksen kannalta. Vaikka Kamerametsästystä ei ollut mainostettavana 

isoissa pääkaupunkiseudun lehdissä kuten Helsingin Sanomissa, se veti silti luennoille 

ihmisiä. Jos tapahtuma olisi ollut jossain muualla, se ei olisi varmastikaan saanut niin 

hyvin huomiota paikan päällä kuin mitä Haltiassa. 

 

Tapahtumasta ja sen toteutuksesta saa varmasti loistavan jatkon tälle opinnäytetyölle. 

Tapahtumasta löytyy paljon kehittämispotentiaalia ja mahdollisuuksia olla 

tunnetumpikin tapahtuma. Myös itse järjestäjä olisi varmasti kiinnostunut tämän 

tyyppisestä lisädokumentoinnista liittyen tähän tapahtumaan ja sen kehittämiseen. 

Esimerkiksi jo pienilläkin parannuksilla osallistujamäärä saadaan varmasti kasvuun. 
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