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1 JOHDANTO 

 

 

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö ja Suomesta löytyy yli 230 paikallista 

4H-yhdistystä. 4H-järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa moni-

puolista toimintaa lapsille ja nuorille. Järjestön tarjoaman toiminnan tarkoituksena 

on, että lapset ja nuoret kasvavat kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Moni 

nuori saa ensimmäisen työpaikkansa ja työelämäkoulutuksena 4H-yhdistyksien 

kautta, joten 4H-yhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille hyvät valmiudet työelämää 

varten. 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Ylivieskan 4H-yhdistys ry, joka on 

aloittanut toimintansa jo yli 80 vuotta sitten. Tutustuin Ylivieskan 4H-yhdistyksen 

toiminnanjohtajaan Johanna Kaasiseen lokakuussa 2013, jolloin olimme yhdessä 

mukana järjestämässä Ylivieskan joulunavausta ja puheeksi tuli, että 4H-

yhdistykselle olisi mahdollista tehdä opinnäytetyönä jokin tapahtuma ja siitä se 

ajatus tästä opinnäytetyöstä sitten lähti.  

 

Opinnäytetyöni kehittämistehtävänä on: 

 

 Suunnitella, markkinoida ja toteuttaa Ylivieskan 4H-yhdistykselle tapahtuma, 

jonka tavoitteena on tuoda yhdistykselle lisää näkyvyyttä sekä varoja, jotka 

käytetään lapsi- ja nuorisotyön hyväksi. 

 

Kiinnostuin ajatuksesta suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyönä jokin tapahtuma, 

koska tapahtuman järjestämisessä pääsee tekemään niin paljon käytännössä eri-

laisia asioita. Tapasimme 4H-toiminnanjohtajan kanssa opinnäytetyön tiimoilta 

ensimmäisen kerran marraskuussa ja pohdimme yhdessä, että minkälainen tapah-

tuma olisi mahdollista toteuttaa opinnäytetyönä ja kalenteria selaamalla päädyim-

me siihen, että tulevalle laskiaiselle voisi järjestää laskiaistapahtuman. Opinnäyte-

työprosessini alkoi siis loppuvuodesta 2013, jolloin alkoi tapahtuman suunnittelu ja 

ideointi. Tapahtuma toteutettiin 1. maaliskuuta 2014, jonka jälkeen aloitin tämän 

opinnäytetyön kirjoittamisen.  
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Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään ensin 4H-järjestöä ja sen historiaa sekä 

toimintaa yleisesti sekä lopuksi kerrotaan tarkemmin juuri opinnäytetyön toimek-

siantajan eli Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnasta. Kolmannessa pääluvussa siir-

rytään itse tapahtuman järjestämiseen, jossa tapahtumaprosessi on jaettu kol-

meen osaan, jotka ovat kaikki omina alalukuinaan. Tapahtumaprosessin kolme eri 

vaihetta ovat suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä viimeisenä jälkimarkkinointivaihe. 

Näistä suunnitteluvaihe on kaikista vaiheista laajin, mutta niinhän sitä sanotaan, 

että ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. 

 

Neljännessä pääluvussa perehdytään omassa luvussaan tapahtuman markkinoin-

tiin ja eri markkinointiviestintäkeinoihin, joita tapahtuman markkinoinnissa voidaan 

käyttää. Viidennessä pääluvussa on tiivistetty aiempien lukujen asiat yhteen niin, 

että onnistuneen tapahtuman edellytyksiä käsitellään erikseen strategisten ja ope-

ratiivisten kysymysten muodossa. Nämä asiat muodostavat opinnäytetyön teoreet-

tisen viitekehyksen, joka on esitetty kuviossa 1. Tietoperustan jälkeen viimeisessä 

luvussa on opinnäytetyön empiirinen osuus, jossa kerrotaan opinnäytetyönä toteu-

tetusta laskiaistapahtumasta ja sen järjestämisestä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
 

Suunnittelu Markkinointi 

 

TAPAHTUMAPROSESSIN  
VAIHEET 

Toteutus 
Jälki- 

markkinointi 

  

   

ONNISTUNUT TAPAHTUMA 
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2 4H-JÄRJESTÖ SUOMESSA 

 

 

4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä nuorisopalveluja tuottava 

kansalaisjärjestö, joka tukee lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä. 

(Suomen 4H-liitto 2014a.) 4H-järjestö onkin Suomen suurin nuorisojärjestö, johon 

kuuluu lähes 70 000 jäsentä ja 4H-yhdistyksiä löytyy Suomesta yli 230 kappaletta. 

Lisäksi Suomesta löytyy myös ruotsinkielistä 4H-toimintaa, jota tarjoaa Finlands 

svenska 4H, johon kuuluu yli 4000 jäsentä. 4H-järjestöt tarjoavat toimintaa paikal-

listasolla sekä myös valtakunnallisesti. Paikallisten 4H-yhdistyksien toiminnoissa 

on erilaisia painopisteitä ja nämä paikalliset yhdistykset tarjoavat esimerkiksi ker-

hotoimintaa, erilaisia tapahtumia, kursseja sekä kilpailuja. 4H-yhdistyksien tarjo-

amien harrastuksien tarkoituksena on kasvattaa lasta ja nuorta kohti vastuullista ja 

yritteliästä aikuisuutta. (Suomen 4H-liitto 2014b.)  

 

 

2.1 4H-järjestön historia 

 

1900-luvun alussa Yhdysvalloissa etsittiin ratkaisua nuorten työttömyyteen, pa-

hoinvointiin sekä näihin kytkeytyneisiin muuttoaaltoihin maaseudulta kaupunkeihin. 

4H-toiminta sai alkunsa tällöin ratkaisuna näihin ongelmiin. Nuorille alettiin tarjota 

sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon sekä arkielämän taitoja, joiden avulla 

nuoret voisivat pärjätä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään. 

Maaseudun nuorille levitettiin myös tietoa maatilatalouden nykyaikaisista työmene-

telmistä. Toiminta alkoi aluksi maatalouskerhojen ympäriltä, mutta hyvin pian toi-

minta laajeni myös puutarha-, leivonta- ja ompelukerhoihin. (Suomen 4H-liitto 

2014c.) 

 

Vuonna 1924 kerhotyön tunnukseksi patentoitiin apilanlehti ja 4H-toiminnan perus-

ideologiaksi muodostui ”Tekemällä oppiminen”. Koska kerhotoiminta oli aktiivista 

ja vakiintunutta, valtiokin tuli mukaan 4H-toiminnan rahoittamiseen. Pian toiminta 

alkoi levitä Eurooppaan ja samalla kansainvälinen nuorisovaihto sai alkunsa, kun 

kerholaisia haluttiin yhdistää.  
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4H-toiminta saapui myös Suomeen, kun Suomessa havaittiin toiminnan tarpeelli-

suus. 4H-toiminnan käynnistämiseen vaikuttaneita merkittäviä järjestöjä olivat 

esimerkiksi kenraali Mannerheimin aloitteesta perustettu Lastensuojeluliitto, maa-

taloudelliset järjestöt sekä Marttaliitto. (Suomen 4H-liitto 2014c.) 

 

Ensimmäiset paikalliset 4H-yhdistykset perustettiin Suomessa 1920–luvun puoli-

välissä ja aluksi ne olivat nimeltään maatalouskerhoyhdistyksiä. Ensimmäisien 

toimintavuosien aikana rahoitus tuli ulkomailta, jossa suurimpana rahoittajana toi-

mi Rockefeller-säätiö. Myös valtio alkoi lisätä rahoitustaan vähitellen, mutta rahoi-

tuksen ehtona oli, että rahoitusta hankittaisiin myös paikallisella tasolla. Elinkei-

noelämä on ollut alusta alkaen mukana tukemassa 4H-toimintaa. (Suomen 4H-

liitto 2014c.) 

 

Vuonna 1956 perustettu 4H-järjestöjen Euroopan komitea muodostui merkittäväksi 

Euroopan yhteistyöelimeksi ja Suomi liittyi siihen jäseneksi neljä vuotta sen perus-

tamisen jälkeen. Tämän lisäksi Suomi liittyi mukaan kansainväliseen vaihto-

ohjelmatoimintaan ja 1970-luvulla 4H-kehitysyhteistyö voimistui entisestään. 4H-

toiminta on laajentunut sen alkuaikojen maaseutupainotteisuudesta sekä taaja-

missa että suurissakin kaupungeissa tehtäväksi nuorisotyöksi. 4H-toiminta on ollut 

alusta alkaen poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa ja sillä on 

takanaan vahva laajojen kansalaispiirien tuki.  (Suomen 4H-liitto 2014c.) 

 

 
2.2 4H-järjestön toiminta-ajatus ja arvot 
 

4H-järjestön toiminta-ajatuksena on lapsen ja nuoren kehitysvaiheen huomioon 

ottavassa toiminnassa tukea lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja 

yritteliääksi aikuiseksi. Toiminta-ajatus perustuu itse tekemiseen ja sitä kautta op-

pimiseen. 4H-kerhojen tarkoituksena on, että lapset ja nuoret omaksuvat siellä 

elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutetun ohjaajan tuella ja 

erilaiset kurssit syventävät tätä osaamista. 4H-toiminta antaa hyvät valmiudet ak-

tiiviseen kansalaisuuteen, työelämään sekä yrittäjyyteen. (Suomen 4H-liitto 

2014a.) 
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Arvot, Kolme askelta työelämään –malli sekä Tekoja lähellä ja kaukana –malli ovat 

ne tekijät, jotka muodostavat koko 4H-järjestön nuorisotyön perustan. Näistä Kol-

me askelta työelämään –mallissa yhdistetään harrastustoiminta sekä oppiminen 

omaleimaisella tavalla. Myös 4H:n tarjoamaa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tä-

män toimintamallin avulla. Lisäksi kansalaiskasvatuksen osana ovat myös esimer-

kiksi kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä metsä- ja luontoasiat. 4H-järjestön 

keskeiset linjat päivitetään joka kolmas vuosi 4H-liiton järjestämissä edustajakoko-

kouksissa. Yksi sitoutuneen järjestötyön edellytyksistä on mahdollisuus vaikuttaa 

tulevaisuuteen. Ennen näitä 4H-liiton edustajakokouksia järjestöväki pohtiikin jär-

jestön tilannetta sekä käsittelee erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. (Suomen 4H-

liitto 2014a.) 

 

4H-järjestön arvoina pidetään neljää H-kirjainta, joiden mukaan järjestö on saanut 

nimensäkin. Nämä neljä H-kirjainta tulevat englanninkielen sanoista head, hands, 

heart sekä health. Head tarkoittaa harkintaa ja kuvaa sitä, miten ihmisen on jatku-

vasti kehitettävä omaa ajatteluaan ja pyrittävä toiminnassaan rehellisyyteen ja oi-

keudenmukaisuuteen. Hands tarkoittaa harjaannusta eli käytännön ja käden taito-

ja, joita 4H-toiminnassa harjoitetaan. Heart tarkoittaa hyvyyttä eli toisten ihmisten 

kunnioittamista, huolenpitoa sekä yleensäkin hyviä käytöstapoja. Health puoles-

taan tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluvat ihmisen fyysinen ja 

henkinen hyvinvointi. (Suomen 4H-liitto 2014b.) Nämä neljä arvoa ovat nähtävissä 

myös kuviossa 2. 
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KUVIO 2. 4H-järjestön arvot 

 

 

2.3 4H-yhdistys Ylivieskassa 

 

Yksi Suomen yli kahdestasadasta 4H-yhdistyksestä toimii Ylivieskassa, missä yh-

distys on toiminut jo yli 80 vuotta. Ylivieskan 4H-yhdistys ry on poliittisesti ja us-

konnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka tarjoaa toimintaa 6-29-vuotiaille lapsille ja 

nuorille.   (Ylivieskan 4H-yhdistys 2014a.) Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnanjoh-

tajana toimii Johanna Kaasinen, joka on aloittanut tehtävässä lokakuussa 2013. 

Vuonna 2013 yhdistys työllisti Ylivieskassa 41 nuorta, joten 4H-yhdistys on Yli-

vieskassa merkittävä nuorten työllistäjä ja moni nuori saakin juuri 4H-yhdistyksen 

kautta ensimmäisen työpaikkansa ja työelämäkoulutuksena (Kaasinen 2014). 

 

Ylivieskan 4H-yhdistys ry tarjoaa lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa 

sekä kouluttaa nuoria työelämään. Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnan pääpaino 

onkin nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä ja näitä valmiuksia edistetään 

erilaisten kurssien kautta. (Ylivieskan 4H-yhdistys 2014a.)  

 

  

 

 

4H-järjestön 
arvot 

Head - Harkinta 

Kuvaa sitä, miten tärkeää 
ihmisen on jatkuvasti kehit-
tää omaa ajatteluaan sekä 
pyrkiä kaikessa toiminnas-
saan rehellisyyteen ja oi-
keudenmukaisuuteen. 
 

Heart - Hyvyys 

Kertoo toisen ihmisen kun-
nioittamisesta ja huolenpi-
dosta. Siihen liittyvät myös 
yhteistyötaidot ja hyvä käy-
tös. 
 

Hands - Harjaannus 

Tarkoittaa käytännön ja kä-
den taitoja, joita harjoitellaan 
kaikessa 4H-toiminnassa. 
Tähän liittyvät myös asen-
teet, kuten yritteliäisyys ja 
ahkeruus. 
 

     Health - Hyvinvointi 

Kokonaisvaltainen asia, johon 
liittyvät ihmisen fyysinen ja hen-
kinen tasapaino sekä riittävä ai-
neellinen hyvinvointi. 4H-toimija 
pystyy luomaan arjen hyvinvoin-
tia itselleen ja muille. 
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Nuorten työelämävalmiuksia edistäviä kursseja ovat esimerkiksi Ajokortti työelä-

mään -kurssi, Osaava kerhonohjaaja -kurssi, 4H-yrityskurssi sekä työpalvelu- ja 

hygieniapassikoulutukset. Ylivieskan 4H-yhdistys haluaa edistää nuorten asioita ja 

tästä hyvänä esimerkkinä on myös yhdistyksen hakema Meidän nuoret –hanke, 

joka tarjoaa tukea, työelämätaitoja ja koulutuksia nuorille. Hankkeen tavoitteena 

on lisätä nuorten yhdenvertaisuutta, osallistumista, arjenhallintaa sekä lisäksi 

hankkeella pyritään tiedottamaan nuorten harrastus-, työ- ja vaikuttamismahdolli-

suuksista Ylivieskassa. (Kaasinen 2014; Ylivieskan 4H-yhdistys 2014b.) Ylivieskan 

4H-yhdistys on mukana myös Toimeksi –koulutushankkeessa, joka on nuorten 

yrittäjyyshanke, jossa tarjotaan 13 vuotta täyttäneille työelämävalmiuksiin ja yrittä-

jyyteen liittyvää koulutusta sekä muuta toimintaa. (Ylivieskan 4H-yhdistys 2014c.) 

 

Ylivieskan 4H-yhdistyksen yksi tärkeä toimintamuoto ovat myös erilaiset kerhot, 

joita järjestetään Ylivieskassa niin keskustassa kuin sivukylilläkin. Nämä kerhot 

jaotellaan monitoimi- ja teemakerhoihin. Monitoimikerhoissa toiminta on monipuo-

lista, kun taas teemakerhoissa toiminta suunnitellaan yhden aiheen, kuten lem-

mikkien, ympärille. (Ylivieskan 4H-yhdistys 2014d.) 

 

Ylivieskan 4H-yhdistys järjestää vuosittain myös erilaisia omia tapahtumia, joita 

ovat esimerkiksi laskiaistapahtuma ja kesäkeskiviikkoisin musiikilliset iltatorit. Yh-

distys järjestää myös erilaisia retkiä esimerkiksi Ikeaan ja huvipuistoihin. Yhdistyk-

sen toiminnassa on vakiintunut myös metsäpäivien järjestäminen kuudes- ja kah-

deksasluokkalaisille. Yhdistys on vuosittain mukana järjestämässä useita eri ta-

pahtumia kuten Wiljan päiviä, Taskulamppusuunnistusta sekä Ylivieskan kaupun-

gin joulunavausta. 4H-yhdistys tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kansainvälis-

tymiseen esimerkiksi vaihtoon lähtemällä, toimimalla isäntäperheenä ulkomaalai-

selle nuorelle tai osallistumalla kansainvälisille leireille. (Kaasinen 2014.) 

 

Ylivieskan ydinkeskustassa Kauppakadulla sijaitseva Myllykahvila on ollut jo vuo-

desta 2009 lähtien Ylivieskan 4H-yhdistyksen vastuulla ja kahvila työllistää vuosit-

tain useita nuoria usean kuukauden ajaksi. Myllykahvila on avoinna yleensä kesä-

kuun alusta elokuun loppuun. Kauden päättää Ylivieskassa suosittu Kauppojen Yö 

–tapahtuma. (Ylivieskan 4H-yhdistys 2014e.) 
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3 TAPAHTUMAPROSESSIN ERI VAIHEET 

 

 

Tapahtumien järjestäminen aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen on oma pro-

sessinsa, joka tapahtuman suuruudesta riippuen kestää yleensä aina vähintään 

pari kuukautta ja todella suurien tapahtumien kohdalla prosessi voi kestää useita 

vuosiakin. Tapahtumaprosessin eri vaiheet voidaan määritellä eri tavoin. Iiskola-

Kesonen (2004, 8) kuvailee tapahtumaprojektin vaiheet niin, että hyvää ideaa seu-

raa tapahtuman tavoitteiden määrittely, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Sen 

sijaan Vallo ja Häyrinen (2012, 157) jakavat tapahtumaprosessin kolmeen eri vai-

heeseen, jotka ovat tapahtuman suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinoin-

tivaihe. 

 

Tässä luvussa käsittelen tapahtumaprosessia Vallon ja Häyrisen määrittelemän 

kolmen vaiheen mukaan, jossa suunnitteluvaiheeseen sisältyvät myös Iiskola-

Kesosen määrittelemät ideointivaihe sekä tavoitteiden määrittely ja jälkimarkki-

noinnilla tarkoitetaan kaikkia tapahtuman päättämiseen liittyviä asioita. Taulukossa 

1 on määritelty pääpiirteittäin näiden kolmen eri vaiheen sisältö ja seuraavissa ala-

luvuissa on kerrottu näistä vaiheista yksityiskohtaisemmin.  

 

TAULUKKO 1. Tapahtumaprosessin vaiheet (mukaillen Vallo & Häyrinen 2012,   

 157) 

 

Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe Jälkimarkkinointi 

 Tavoitteet 

 Ajankohta ja paikka 

 Kohderyhmä 

 Budjetointi 

 Tapahtuman orga-

nisaatio 

 Tapahtuman turval-

lisuus, luvat ja ilmoi-

tukset 

 Rakennusvaihe 

 Itse tapahtuma 

 Purkaminen 

 

 

 Kiitokset asian-

osaisille  

 Palautteen kerää-

minen ja työstämi-

nen 

 Mahdollisten yh-

teydenottopyyntö-

jen hoitaminen 

 Yhteenveto 
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3.1 Tapahtuman suunnitteluvaihe 

 

Tapahtumaprosessin vaiheista pisin ja aikaa vievin vaihe on ehdottomasti suunnit-

teluvaihe, joka tapahtuman laajuudesta riippuen vie aikaa kuukausia ja todella 

suurien tapahtumien kohdalla jopa vuosia. On todella tärkeää aloittaa tapahtuman 

suunnittelu tarpeeksi ajoissa, koska sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” 

pitää hyvin paikkansa myös tapahtumien kohdalla.  

 

Vallo ja Häyrinen (2012, 158) pitävät tärkeänä sitä, että suunnittelussa otetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan kaikki ne henkilöt, joiden panosta 

tarvitaan tapahtuman toteutuksessa. Tämä tuo suunnitteluvaiheeseen lisää uusia 

näkökulmia ja ideoita ja samalla tapahtumaa järjestävät sitoutuvat paremmin ta-

pahtuman tavoitteisiin. Tämä kasvattaa aina myös tapahtuman onnistumisen to-

dennäköisyyttä. Lisäksi Vallo ja Häyrinen (2012, 158–159) pitävät tärkeänä myös 

sitä, että tapahtuman kohderyhmä otettaisiin myös mukaan tapahtuman suunnitte-

luun, jolloin saadaan kohderyhmää puhuttelevia tapahtumia ja uusia ideoita. 

 

Iiskola-Kesonen (2004, 9-10) puolestaan korostaa suunnitteluvaiheessa realistisi-

en ja selkeästi määriteltyjen tavoitteiden tärkeyttä, jotta ne olisi helppo välittää kai-

kille tapahtumaorganisaatioon kuuluville. Selkeät tavoitteet helpottavat myös ta-

pahtuman markkinointia.  Lisäksi Iiskola-Kesonen korostaa suunnitteluvaiheessa 

tapahtuman riskien ja uhkien miettimistä, jolloin perinteisen SWOT –analyysin te-

keminen on hyvä ratkaisu, koska siinä listataan tapahtuman vahvuudet, heikkou-

det, mahdollisuudet sekä uhat. 

 

Iiskola-Kesonen (2004, 18–19) kiteyttää suunnitteluvaiheen neljään kysymykseen 

eli ns. palveluajatukseen, joka kertoo, että miksi tapahtuma järjestetään, mitä se 

tarjoaa, kenelle tapahtuma tehdään ja kuinka se toteutetaan. Tämä neljän kysy-

mykseen vastaava palveluajatus on koko toiminnan punainen lanka, jonka tavoit-

teena on auttaa henkilökuntaa ja talkoolaisia sitoutumaan tapahtuman tavoitteisiin 

ja toimintaperiaatteisiin. Tämä tapahtuman palveluajatus on kuvattu kuviossa 3.  
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KUVIO 3. Tapahtuman palveluajatus (mukaillen Iiskola-Kesonen 2004, 18) 

 

 

3.1.1 Tavoitteet sekä kohderyhmän valinta 

 

Tapahtuman suunnitteluvaiheen alussa tulee määritellä tapahtumalle tavoitteet. 

Tavoitteella tarkoitetaan haluttua suuntaa ja tulosta, johon pyritään. Tavoitteet ovat 

tärkeitä, koska ne toimivat motivoijina ja ne ohjaavat toimintaamme eli tavoitteet 

toimivat tavallaan suunnanantajina. Tavoitteet toimivat myös vertailupohjana ja 

ovat seurannan peruste. Muhonen ja Heikkinen (2003, 116) sekä Iiskola-Kesonen 

(2004, 9) lähtevät tapahtuman tavoitteiden asettamisessa liikkeelle siitä, että ta-

pahtuman suunnittelijoiden tulee miettiä, että miksi tapahtuma ylipäätään järjeste-

tään.  

 

Yrityksen ei tulisi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan mitään tapahtumia, ellei 

niille pystytä selkeästi määrittelemään tavoitteita, joihin tapahtumalla pyritään. Ta-

pahtuman tavoitteena on yleensä (Muhonen & Heikkinen 2003, 117):   

 

 kasvattaa myyntiä 

 vahvistaa ja sitouttaa suhdetta kohderyhmään 

 löytää uusia potentiaalisia asiakkaita 

MITÄ? 
MIKSI? 

KUINKA? 

TAPAHTUMAN 

PALVELUAJATUS 

KENELLE? 
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 vahvistaa yrityksen tai tuotteen mielikuvaa kohderyhmässä 

 muuttaa mielikuvaa 

 tukea muuta markkinointiviestintää 

 kerätä hiljaista tietoa 

 hankkia näkyvyyttä mediassa 

 kerätä uusia myyntivihjeitä. 

 

Myös Vallo ja Häyrinen (2012, 110–111) korostavat tavoitteiden pohtimisen tärke-

yttä ja heidän mielestään tavoitteiden miettimiseen käytetäänkin yleensä aivan 

liian vähän aikaa. Heidän mielestään ei ole järkevää järjestää tapahtumia vain sik-

si, että ”niin on ollut aina tapana” tai että ”koska kaikki muutkin järjestävät”.  

 

Vallo ja Häyrinen (Vallo & Häyrinen 2012, 110–111.) korostavat myös tavoitteiden 

konkreettisuutta. Tapahtumana voi olla esimerkiksi organisaation uutuustuotteen 

lanseeraus, jolloin tavoitteena on tuotteen tekeminen tunnetuksi sekä uusien tila-

uksien saaminen. Konkreettisesti mittavan tavoitteen saavuttamista on tapahtu-

man jälkeen helppo arvioida ja saavutettu tulos nähdään heti. Tapahtuman tavoit-

teena voi olla myös varojen kerääminen tai julkisuuden saaminen jollekin järjestä-

jän tärkeänä pitämälle asialle. (Vallo & Häyrinen 2012, 110–111.) 

 

Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen (2002, 45) puolestaan jakavat tapahtuman ta-

voitteet taloudellisiin ja sisällöllisiin tavoitteisiin. Heidän mielestään useiden tapah-

tumien ensisijaiset tavoitteet ovat taloudellisia tavoitteita, jotka voidaan jakaa kar-

keasti välillisiin että välittömiin tavoitteisiin. Välittömissä tavoitteissa tarkoituksena 

on hyötyä kertakorvauksen omaisesti suoraan itse tilaisuudesta, esimerkiksi järjes-

tämällä isoihin urheilukisoihin erilaisia oheistapahtumia tai palveluita. Välittömiä 

taloudellisia tavoitteita on yleensä esimerkiksi juuri urheiluseurojen järjestämissä 

myyjäisissä sekä kirpputoreissa.  

 

Välillisissä taloudellisissa tavoitteissa puolestaan ei pyritä saamaan itse tapahtu-

masta niinkään taloudellista voittoa vaan luomaan pohjaa suuremmalle taloudelli-

selle menestykselle. Esimerkiksi yritysten järjestämissä asiakastilaisuuksissa ovat 

usein takana välilliset taloudelliset tavoitteet.  
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Nämä välilliset tavoitteet ovat aina pitkän aikavälin tavoitteita, joissa taloudellinen 

tulos ei ole tarkasteltavissa välittömästi tapahtuman päätyttyä, mutta se voidaan 

kuitenkin myöhemmin arvioida hyvinkin tarkasti. (Kauhanen ym. 2002, 45–46.) 

 

Monissa tapahtumissa ohjelmiston tasokkuus ja mielenkiintoisuus ovat taloudelli-

sen menestyksen ehdoton edellytys. Yleisötapahtuman keskeisiä sisällöllisiä ta-

voitteita ovat myös järjestävän tahon ulkoisen imagon rakentaminen tai kohenta-

minen. Tapahtuman sisällölliset tavoitteet ovat ns. puhtaimmillaan tapahtumissa, 

joissa tarkoituksena on esimerkiksi lisätä kansalaisten tietoutta kierrätyksestä tai 

jakaa tietoa terveistä elämäntavoista. Tavoitteena voi olla kerätä yhteen ihmisiä, 

jotka ajattelevat samantapaisesti jostain asioista tai joita yhdistää jokin yhteinen 

harrastus. (Kauhanen ym. 2002, 46.) 

 

Tapahtuman tavoitteita pohdittaessa on tärkeää määritellä selvästi myös tapahtu-

man kohderyhmä. Onkin tärkeää muistaa, ettei tapahtumaa olla järjestämässä 

pelkästään itselle vaan erikseen määritellylle kohderyhmälle. Omaa kohderyhmää 

pitää analysoida tarkkaan ja muistaa, että se mikä sopii yhdelle, ei sovi kaikille. 

(Vallo & Häyrinen 2003, 135–136.) Kun kohderyhmän tarpeet mietitään tarkasti ja 

ne otetaan myös huomioon, vältytään sillä monenlaisilta hankaluuksilta (Jyrä 

2010, 12). 

 

 

3.1.2 Ajankohta ja tapahtumapaikka 

 

Tapahtuman ajankohta on mietittävä erittäin tarkkaan eli siis milloin tapahtuma 

järjestetään päivän ja kellonajan tarkkuudella. Heti aluksi kannattaa selvittää, että 

onko lähialueella muuta tarjontaa juuri silloin, joka voisi kilpailla oman tapahtuman 

kanssa. (Jyrä 2010, 13.) Tapahtuman ajankohdalla on suuri merkitys tapahtuman 

onnistumisen kannalta. Yleensä jo tapahtuman luonne ja asiakaskunta määrittele-

vät hyvin pitkälle mahdolliset ajankohdat tapahtumalle. (Kauhanen ym. 2002, 37.)  

 

Tapahtuman ajankohtaa mietittäessä kannattaa lisäksi huomioida myös oman or-

ganisaation väki, joka oletettavasti työskentelee tapahtumassa.  
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Tapahtumaa ei siis kannata sijoittaa kiireisimpään ajankohtaan, mikäli henkilöstöl-

tä halutaan kiitettävää työpanosta tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 146.) Suurin osa suomalaisista pitää vuosilomansa kesä-, 

heinä- tai elokuussa, jolloin on tarjolla paljon erilaisia tapahtumia lähes jokaisella 

paikkakunnalla ympäri Suomen. Tällöin hyvin usein samoina viikonloppuina on 

runsaasti yleisötapahtumia, jotka kilpailevat keskenään samojen asiakkaiden mie-

lenkiinnosta, ajasta sekä rahoista. (Kauhanen ym. 2002, 37.) 

 

Järjestämisajankohtaa mietittäessä on huomioitava kohderyhmien tarpeet ja erityi-

syys. Esimerkiksi kouluikäisiä ja lapsiperheitä tavoitellessa on tärkeää muistaa 

huomioida koululaisten lomat, pitkät viikonloput, koeviikot sekä mahdollisesti lau-

antaille sijoittuvat koulupäivät. Lapsiperheiden kohdalla tunninkin siirto tapahtuman 

alkamisajankohdassa voi olla merkittävä ja vaikuttaa suuresti kävijöiden osallistu-

misintoon. On siis tärkeää tuntea lapsiperheiden päivärytmi, jos suunnittelee lapsi-

perheille suunnattua tapahtumaa. Ei ole kovinkaan tavatonta, että tapahtuma epä-

onnistuu ainoastaan huonosti valitun ajankohdan vuoksi.  (Jyrä 2010, 13.) 

 

Oikean ajankohdan lisäksi myös tapahtumapaikalla on keskeinen merkitys tapah-

tuman onnistumisen kannalta. Tapahtumapaikan valintaa tehdessä tulee kiinnittää 

huomiota seuraaviin asioihin (Kauhanen ym. 2002, 38): 

 

 sijainti (imago) 

 paikan tavoitettavuus (kulkuyhteydet, parkkipaikat) 

 tilat (sisä- ja ulkotilat) 

 mahdolliset oheispalvelut (ravintolapalvelut jne.) 

 paikan vuokra tai muut tiloista aiheutuvat kustannukset 

 majoituspalveluiden tarve. 

 

Valittaessa tapahtumapaikkaa on tärkeää ottaa huomioon tilaisuuden luonne sekä 

osallistujat. Arvokas tilaisuus ansaitsee luonnollisesti arvoisensa puitteet. Hausko-

ja juhlia voivat jäykistää liian prameat tilat. Ulkotilaisuuksia järjestettäessä tulee 

aina huolehtia varasuunnitelmasta sateen ja myrskyn varalle. On tärkeää miettiä, 

että tarvitaanko varautumista sisätiloihin, katoksia, telttoja tai mahdollisesti kaasu-

lämmittimiä, jaetaanko osallistujille kertakäyttösadetakkeja jne.  
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Ulkoilmatapahtumien kohdalla on erityisen tärkeää seurata mahdollisimman tark-

kaa sääennustusta tapahtuma-ajankohdan lähestyessä. (Vallo & Häyrinen 2012, 

140.) 

 

Tapahtumapaikka tulee tarkistaa hyvissä ajoin etukäteen ja arvioida sen soveltu-

vuutta tapahtuman pitopaikaksi. Tapahtumapaikan soveltuvuutta mietittäessä on 

hyvä tarkistaa, että tilat ovat tarpeeksi suuret ja sopivat tapahtuman luonteeseen, 

millaiset tilojen somistusmahdollisuudet ovat, miten tekniikka ja äänentoisto toimi-

vat, miten tarjoilut on mahdollista järjestää, miten liikuntarajoitteisten on mahdollis-

ta osallistua tapahtumaan, onko tapahtuman aikana ulkopuolista melua tai muita 

häiriötekijöitä jne. Mikäli tilat vaikuttavat sopivilta, on tiloja varattaessa muistettava 

ottaa huomioon, että tapahtumapaikan rakentaminen voi kestää päiviä tai jopa 

viikkoja. Lisäksi on mietittävä, tarvitaanko alihankkijoilta tapahtumapaikalle lisää 

pöytiä, tuoleja tai kenties tekniikkaa, kukkia yms. (Vallo & Häyrinen 2012, 140–

141.) 

 

 

3.1.3 Yhteistyökumppanit  
 

Yksi tapahtuman suunnitteluvaiheen vaiheista on tapahtuman yhteistyökumppa-

neiden miettiminen. Tapahtuman erilaiset yhteistyökumppanit voidaan jakaa seu-

raavasti (Kauhanen ym. 2002, 41): 

 

 tapahtumapaikan omistaja/vuokraisäntä 

 oheistapahtumien järjestäjät 

 alihankkijat (ravintolapalvelut, valo + äänet, turvallisuus, ensiapu jne.) 

 tavarantoimittajat 

 rahoittajat 

 sponsorit. 
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Jo tapahtuman ideointivaiheessa voidaan miettiä, että mitä tapahtumaan liittyviä 

oheistapahtumia tapahtumassa voisi olla ja että kuka ne voisi järjestää. Tapahtu-

masta riippuen erilaisia alihankkijoita voidaan tarvita todella vähän tai todella pal-

jonkin. Yleensä yhteistyökumppaneista rahoittajien löytäminen on se vaikein 

osuus. Joissakin tapahtumissa rahoitus voi olla selvillä jo suunnitteluvaiheen alus-

ta alkaen, mutta joissakin tapauksissa rahoituksen järjestäminen on koko suunnit-

teluvaiheen keskeisin ongelma. (Kauhanen ym. 2002, 41). 

 

Nykyään tapahtumien järjestämiseen halutaan entistä enemmän erilaisia sponso-

reita. Sponsoreita etsittäessä on tärkeää osata perustella todella hyvin, että miksi 

he lähtisivät juuri kyseessä olevan tapahtuman tukijoiksi. (Kauhanen ym. 2002, 

41). Muhonen ja Heikkinen (2003, 121) korostavat, että tapahtumaa toteuttavaa 

tiimiä kasatessa on muistettava huomioida myös inhimilliset tekijät. Tapahtuman 

rakentaminen on kuitenkin aina tiimityötä, joten eri tiimien kemioiden tulee olla 

kunnossa. Tapahtumat ovat kuitenkin luonteeltaan ainutlaatuisia eli niitä ei voi ke-

lata taaksepäin eikä muokata mitenkään vaan kaiken on onnistuttava ensi yrittä-

mällä (Muhonen & Heikkinen 2003, 121.) 

 

 

3.1.4 Budjetointi 

 

Yhä useammin yksi tapahtuman päätavoitteista on varainhankinta, jolloin tavoit-

teena on siis saada tapahtuman avulla taloudellista tuottoa. Vaikka tapahtuman 

tavoitteena ei olisikaan pelkästään taloudellisen tuoton saaminen, niin tapahtumi-

en tulee kuitenkin olla aina taloudellisesti vähintään tasapainossa, koska tappiollis-

ta tapahtumaa ei voi järjestää kauan. (Iiskola-Kesonen 2004, 76.) 

 

Parhaiten tapahtuman saa pysymään taloudellisesti tasapainossa, kun budjetointi 

tehdään huolellisesti sekä realistisesti ja kulupäätöksissä pysyy tiukka kuri. Kan-

nattavan tapahtuman järjestäminen perustuu hyvin yksinkertaiseen ja tuttuun aja-

tukseen, että tuottojen tulee olla tapahtuman toteuttamiseen käytettyjä kuluja suu-

remmat. Tapahtuman taloudellinen tulos lasketaan yksinkertaisesti siten, että ta-

pahtumasta saaduista vähennetään tapahtuman toteuttamiseen tarvitut kulut.  
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Yleisin virhe tapahtuman budjetoinnissa on se, että taloussuunnitelmasta tehdään 

liian optimistinen, jolloin tapahtuman tulot on yliarvioitu ja vastaavasti menot aliar-

vioitu. Yleisömääriä tai sponsorituloja ei kannata arvioida epärealistisesti, jolloin 

niitä ei ole mahdollista saavuttaa. Tapahtumasta voi syntyä arvioitua suuremmat 

kulut ja pienemmät tulot, jolloin ongelmia syntyy pian. (Iiskola-Kesonen 2004, 76.)  

 

Budjetoinnissa tulee kiinnittää huomiota kahteen pääalueeseen: kiinteisiin kustan-

nuksiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan niitä kus-

tannuksia, joihin yleisömäärän suuruus ei vaikuta. Näitä kustannuksia ovat esi-

merkiksi tilavuokrat, esiintyjät, somistus jne. Muuttuvat kustannukset puolestaan 

muuttuvat yleisömäärän mukaan. Muuttuvia kustannuksia ovat yleensä esimerkiksi 

tarjoilukulut. (Muhonen & Heikkinen 2003, 120.) Taulukossa 2 on esitetty tapahtu-

man yleisimmät kulut ja tuotot.  

 

TAULUKKO 2. Tapahtuman kulut ja tuotot 

 

Kulut Tuotot 

 

Tilavuokrat 

Mainos- ja markkinointikulut 

Vakuutukset 

Palkat ja palkkiot 

Kulut talkoolaisista (ruokailu, asusteet 

jne.) 

Esiintyjät 

Luvat ja ilmoitukset 

Kalustevuokrat 

Tarjoilut 

Somistus 

Tekniikka 

Toimistokulut (postitus, kopiointi jne.) 

Ostopalvelut 

Muut menot 

 

Lipputulot 

Arpajaistuotot 

Tarjoilutuotot 

Avustukset 

Muut tuotot 
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3.1.5 Tapahtumaorganisaatio 

 

Organisaatio voidaan määritellä usealla eri tavalla. Organisaatio voidaan määritel-

lä esimerkiksi yhteistoimintajärjestelmäksi, joka on olemassa jotakin tiettyä tarkoi-

tusta tai päämäärää varten. Organisaatio sisältää erilaisia rakenteita, toimintoja 

sekä oman sisäisen kulttuurinsa. Organisaation ominaisuuksiin vaikuttavat siellä 

toimivat ihmiset, ryhmät sekä esimerkiksi ympäristö. (Juuti 2006, 204.) 

 

Tapahtumat toteutetaan aina projektiluontoisesti ja yleisötapahtumien tekemiseen 

ei ole olemassa yksiselitteistä organisaatiokaaviota, vaan organisaatio muodostuu 

jokaiseen yksittäiseen projektiin erikseen ja eri alojen tekijöitä otetaan mukaan 

tarpeen mukaan. Kun kyseessä on yleisötapahtuma, niin suurin voima on yleensä 

talkootyö. (Iiskola-Kesonen, 2004, 30.) 

 

Tapahtumaprojekteissa toiminnallisesta johdosta vastaa yleensä projektipäällikkö, 

joka usein toimii myös tapahtumajärjestelyistä vastaavan organisaation johtajana. 

Projektipäällikön vastuulla on huolehtia siitä, että työ valmistuu ajoissa, pysyy ase-

tetussa budjetissa ja että lopputulos vastaa sille asetettuja tavoitteita. (Kettunen 

2009, 29.) Aina tapahtumaorganisaatioon ei kuitenkaan välttämättä valita erillistä 

projektipäällikköä, vaan tapahtumaa voi johtaa myös esimerkiksi järjestelytoimi-

kunnan puheenjohtaja, joka ottaa myös projektipäällikön tehtävät vastuulleen. (Iis-

kola-Kesonen 2004, 31.) 

 

Perusorganisaation tehtävänä on päättää tapahtuman järjestämisestä ja antaa 

riittävät valtuudet organisaatiolle, joka vastaa käytännön järjestelyistä. Lopullinen 

juridinen vastuu tapahtumajärjestelyistä kuuluu perusorganisaatiolle. Perusorgani-

saation tueksi on suositeltavaa nimetä johtoryhmä, jonka tehtävänä on tukea ja 

valvoa tapahtumajärjestelyjä sekä välittää tietoa perusorganisaatiolle. Projektiryh-

mä eli ns. järjestelytoimikunta puolestaan koostuu eri osa-alueiden vastuuhenki-

löistä. Järjestelytoimikunta suunnittelee, toteuttaa, valvoo ja kehittää oman sekto-

rinsa toimintaa. Projektipäällikkö on mukana auttamassa järjestelytoimikunnan 

jäseniä tehtävissään sekä valvoo, että tehtävät tulee hoidetuksi ajallaan. (Iiskola-

Kesonen 2004, 30–31.) 
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On tärkeää muistaa, että kaikilla vastuutehtävissä olevilla on olemassa myös va-

rahenkilö. Heidän tulee yhdessä jakaa tarvittava tieto niin, että mikäli päävastuus-

sa oleva henkilö joutuu luopumaan tehtävästään, varahenkilön on helppo jatkaa 

hänen tehtäviään siitä, mihin hän jäi. (Iiskola-Kesonen 2004, 31.) Kuviossa 4 on 

esimerkki tapahtumaorganisaatiosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Tapahtumaorganisaatio (Iiskola-Kesonen 2004, 32) 

 

Tapahtumaorganisaation yhteisenä tavoitteena on onnistunut tapahtuma. Tämä 

tavoite ei muutu, vaikka olosuhteet tapahtuman ympärillä muuttuisivat paljonkin. 

Hyvä lopputulos saavutetaan ainoastaan silloin, kun vastuuhenkilöt tekevät yhteis-

työtä ja muistavat ottaa muut sektorit huomioon. On tärkeää muistaa, että tapah-

tumaorganisaatio ei ole koskaan pysyvä, vaan se koostuu jäsentensä taidoista, 

kyvyistä ja luonteenpiirteistä. Näin jokainen tapahtumaprojekti on aina ainutlaatui-

nen. (Iiskola-Kesonen 2004, 33–34.) 

 

PROJEKTI-

PÄÄLLIKKÖ 
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kumppanit, 
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Projekti-
ryhmä, 

järjestely- 
toimikunta 

 

Työntekijät, 
henkilökunta, 

talkoolaiset 
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3.1.6 Ilmoitukset, luvat ja turvallisuus 

 

Yleisötilaisuutta järjestettäessä on otettava huomioon monia asioita, kuten tapah-

tuman turvallisuus sekä erilaiset luvat. Yleisötapahtuman toteuttamista säätelevät 

laaja lainsäädäntö sekä lisäksi erilaiset kunnalliset määräykset. Yleisötilaisuuksis-

sa järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain 

noudattamisesta tilaisuudessa. Yleisötilaisuuden järjestämisen kannalta keskei-

simpiä lakeja ovat kokoontumislaki, pelastuslaki, elintarvikelaki, tekijänoikeuslaki 

sekä alkoholilaki, mikäli tapahtumassa alkoholimyyntiä. (Lampinen 2011, 14–21.) 

 

Kokoontumislaissa yleisötilaisuus tarkoittaa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kil-

pailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä 

yleisinä kokouksina. (Kokoontumislaki 22.4.1999/530, 1. 2 §.) Yleisötilaisuus on 

järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaaran-

tamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on 

huolehdittava siitä, ettei tilaisuudesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. 

(Kokoontumislaki 22.4.1999/530, 1. 3 §.) 

 

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan 

poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudes-

ta ilmoitettaessa on oltava mukana ja täytettynä yleisellä paikalla järjestettävää 

yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus. Tilaisuudesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoi-

tusta, jos se ei edellytä järjestys- tai turvallisuustoimenpiteitä eikä liikennejärjeste-

lyjä sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. Tähän vaikuttavia 

tekijöitä ovat tilaisuuden luonne, järjestämispaikka tai vähäinen osanottajamäärä. 

(Lampinen 2011, 16). 

 

Elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua varten on tehtävä ilmoitus oman kunnan tai 

kaupungin elintarvikevalvontaan. Yksityishenkilöt ja harraste- ja urheiluseurat, jot-

ka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, ovat vapautet-

tuja ilmoitusvelvollisuudesta, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarvikkeiden 

osalta vähäisiä. Tämä vapautus pätee, kun toiminta on satunnaista ja käsiteltävien 

elintarvikkeiden määrä on pieni. (Paasonen 2013, 40). 
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Mikäli tapahtumaan kuuluu alkoholijuomien anniskelua, se edellyttää aina erillisen 

anniskeluluvan hakemista. Anniskeluoikeutta on haettava viimeistään kuukautta 

ennen tapahtumaa.  Anniskeluun liittyvät säännökset sisältyvät pääosin alkoholila-

kiin, missä määritellään esimerkiksi luvan hakijaa koskevia edellytyksiä, anniske-

lupaikan vastaavaa hoitajaa koskevia edellytyksiä sekä varsinaiseen anniskelu-

paikkaan ja –alueeseen liittyviä vaatimuksia. (Alkoholilaki 8.12.1994/1143.) 

 
Tapahtumajärjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjalli-

nen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtu-

masta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä 

olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toi-

menpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuo-

rokautta ennen tätä ajankohtaa. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, 60 §). 

 
Mikäli tapahtumassa käytetään elävää musiikkia tai taustamusiikkia, niiden käyt-

tämisestä pitää maksaa tekijänoikeusmaksuja. Äänitemusiikkia käytettäessä tulee 

ottaa yhteys Teostoon sekä Gramexiin. Jos puolestaan käyttää vain ns. live-

musiikkia, niin silloin riittää, että ottaa yhteyttä ainoastaan Teostoon. (Iiskola-

Kesonen 2004, 92.)  

 

Tapahtumajärjestäjän on mahdollista hakea lupaa elävän musiikin käyttämiseen 

suoraan Teoston internetsivuilta.  Lupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtuma-

järjestäjälle, joka järjestää yksittäisen tapahtuman, jossa esitetään orkesterin, so-

listin tai muun esiintyjän soittamaa tai laulamaa elävää musiikkia. Lupa kattaa elä-

vän musiikin esittämisen tapahtumissa, joissa musiikki on tapahtuman pääasialli-

nen sisältö. Lupa kattaa myös taustamusiikin käytön tapahtumatilassa ennen var-

sinaisen tapahtuman alkua tai sen väliajoilla. Luvan hinnat riippuvat tapahtuman 

kuulijamäärästä sekä siitä, onko tapahtuma pääsymaksullinen vai pääsymaksuton. 

Esimerkiksi 201–500 kävijän pääsymaksuttoman tilaisuuden kohdalla lupa maksaa 

37,95€ + arvonlisävero. (Teosto 2012). 
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Äänitemusiikin käyttämistä varten tulee maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin 

käytöstä sekä Gramexille että Teostolle. Äänitemusiikkikorvauksen suuruus riip-

puu siitä, onko äänitemusiikin käyttö pääasiallista (esimerkiksi disco) vai käyte-

täänkö sitä tausta- tai väliaikamusiikkina. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa myös 

se, onko tilaisuudella pääsymaksua vai ei sekä mikä on tilan suurin sallittu henki-

lömäärä. Mikäli kyseessä on avoin ulkotilaisuus, järjestäjän tulee itse arvioida osal-

listujamäärä. Esimerkiksi yksittäisen pääsymaksullisen tilaisuuden kohdalla korva-

uksen suuruus olisi 41,95€ + arvonlisävero, kun arvioitu kävijämäärä on 251–500 

henkilöä ja äänitemusiikkia käytetään tausta- tai väliaikamusiikkina. (Gramex 

2012.) 

 

Yleisötilaisuuden järjestäjä on kokoontumislain 17 §:n nojalla vastuussa tilaisuu-

den turvallisuudesta. Turvallisuusjohtamisen perusta on riskien tunnistamisessa ja 

riskien todennäköisyyksien sekä toteutumisen arvioinnissa. Riskien tunnistamisen 

jälkeen tilaisuuden järjestäjä valitsee oikeat menettelytavat sekä tämän jälkeen 

tehdyt päätökset johdetaan käytäntöön. Riskien arviointi on yksi tärkeimmistä teh-

tävistä tapahtuman suunnitteluprosessin aikana. Tunnistetut riskit on mahdollista 

minimoida tai parhaassa tapauksessa poistaa kokonaan, joten riskien havaitsemi-

seen kannattaa käyttää aikaa ja käytettävissä olevia resursseja.  (Paasonen 2013, 

27.) 

 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren mää-

rän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuus-

riski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden 

pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. 

Niiden perusteella määritellään tilaisuudelle turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden 

toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle an-

nettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilan-

teessa toimimiseksi. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeis-

tään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviran-

omaiselle. (Pelastuslaki 29.4.2011/379, 3. 16 §). 
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Kokoontumislain 3. luvun 16 §:n mukaan, jos tilaisuuden järjestämisestä voi aiheu-

tua vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle, poliisi voi määrätä yleisötilaisuuden jär-

jestämisen edellytykseksi, että järjestäjällä on riittävä vastuuvakuutus mahdollisen 

korvausvelvollisuuden varalta. Vakuutus vaaditaan yleensä tapahtumissa, joissa 

katsojille, toimihenkilöille tai ulkopuolisille voi aiheutua henkilöön tai omaisuuteen 

kohdistuvaa vahingonvaaraa. (Lampinen 2011, 34). 

 

Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee siis muistaa huolehtia monista eri luvista, ilmoi-

tuksista sekä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Taulukossa 3 on tiivistettynä kaikki 

tärkeimmät muistettavat ilmoitukset ja luvat sekä aikarajat, jolloin niiden pitäisi olla 

viimeistään kunnossa.  

 
TAULUKKO 3. Tapahtuman järjestämisen yleisimmät luvat sekä ilmoitukset   
 (mukaillen Paasonen 2013, 41) 
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3.2 Tapahtuman toteutusvaihe 

 

Tapahtumaprojektin toteuttaminen on moniulotteista. Tapahtumaa, jonka osallistu-

jat, yleisö ja media näkevät, on edeltänyt suuri määrä työtä, jota ilman tapahtuma 

ei onnistu. (Iiskola-Kesonen 2004, 11). Tapahtuman toteutusvaihe on tapahtuma-

prosessin kolmesta vaiheesta toinen ja se on se hetki tai ne hetket, jotka tekevät 

suunnitelmasta toden. (Vallo & Häyrinen 2012, 163.) 

 

Tapahtuman toteutusvaiheessa on erotettavissa kolme eri vaihetta, jotka ovat ta-

pahtuman rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä purkuvaihe. Näistä kolmesta vai-

heesta rakennusvaihe on yleensä toteutusvaiheen eniten aikaa vievä osuus. Ra-

kennusvaiheella tarkoitetaan vaihetta, jolloin pystytetään kulissit ja laitetaan rek-

visiitta kuntoon itse tapahtumaa varten. Itse tapahtuma on kuin suuri näytelmä, 

joka kestää vain hetken. Tapahtuman suunnitteluun on voitu käyttää aikaa viikko-

ja, kuukausia tai jopa vuosia, mutta itse tapahtuma on kuitenkin hetkessä ohi. Itse 

tapahtuma kestää tapahtumasta riippuen tunteja, päivän tai pari. Vieraiden lähte-

misen jälkeen alkaa purkuvaihe, joka usein paljon nopeampi ja tehokkaammin to-

teutettavissa kuin rakennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 2012, 164.) 

 

Tapahtuman toteutusvaiheen onnistumiseen vaikuttavat monet pienet yksityiskoh-

dat, joiden kaikkien on loksahdettava paikalleen. Pohjalla on perusteellinen suun-

nittelu sekä sen jälkeen tinkimätön toteutus. Tapahtuman toteuttaminen on sauma-

tonta yhteistyötä. (Vallo & Häyrinen 2012, 167.) Myös Iiskola-Kesonen (2004, 11) 

korostaa tätä saumattoman yhteistyön merkitystä toteamalla, että hyvän koulutuk-

sen ja perehdyttämisen lisäksi tapahtuman onnistumisen kannalta on erityisen tär-

keää luoda tekijäjoukolle hyvä ilmapiiri ja tunnelma, joka auttaa viihtymään työteh-

tävissä. Talkoolaisten hyvä ilmapiiri auttaa monien ongelmien ratkaisussa ja se 

näkyy aina myös itse tapahtumassa. 

 

Toteutusvaiheessa on tärkeää muistaa opastekyltit tapahtumapaikalle, jotta vierai-

den on helppo löytää paikalle. Opastekylttien tulee olla selkeitä ja niitä on oltava 

mieluummin liikaa kuin liian vähän. Mikäli tapahtumaan on odotettavissa eri kan-

sallisuuksia, opasteet on tehtävä myös eri kielillä.  
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Tapahtuman tunnelmallisuutta lisäävät tapahtuman teemaan sopivat somistukset. 

Näitä somistuksia voivat olla esimerkiksi pääoven edessä loimuavat ulkotulet, kuk-

ka-asetelmat, viralliset liput, ilmapallot jne. (Vallo & Häyrinen 2012, 174.) 

 
Kun tapahtuma on pyörähtänyt käyntiin, kaiken tulee olla valmista. Tapahtuman 

aikana ilmenee aina monia erilaisia tilanteita sekä yleensä ainakin pieniä ongel-

mia, joista pitää osata selvitä. Hyvin koulutetut ja innostuneet työntekijät osaavat 

ratkaista ongelmat itsenäisesti. On tärkeää, ettei projektipäällikköä kiinnitetä ta-

pahtuman aikana mihinkään tehtävään (esimerkiksi lipunmyyntiin), vaan hänen on 

pystyttävä tarkkailemaan tapahtuman onnistumista sekä kannustamaan työnteki-

jöitä. Lisäksi projektipäällikön tulee olla myös valmis ratkomaan mahdollisia on-

gelmatilanteita. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 

 

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli myös tapahtuman toteutusvaiheessa, jolloin hä-

nen tulee aina säilyttää rauhallisuutensa. Projektipäällikön tulee olla esikuvana 

työntekijöille sekä hänen on luotava rauhallista ja kannustavaa ilmapiiriä ympäril-

leen. Tapahtuman kulisseissa voi olla monenlaisia kiireisiä tilanteita ja virheitäkin, 

jotka täytyy osata ratkaista. Ne eivät kuitenkaan saa näkyä osallistujille, yleisölle 

tai niille työntekijöille, jotka eivät ole asian kanssa tekemisissä. Tapahtuman työn-

tekijöiden on tärkeää tietää oikeat vastuuhenkilöt sekä heidän yhteystietonsa. Mi-

käli ne eivät ole tiedossa, turvaudutaan tuttuun henkilöön, jolla todennäköisesti on 

vastaus kaikkiin kysymyksiin ja tällöin projektipäällikön puhelin soi jatkuvasti. (Iis-

kola-Kesonen 2004, 11.) 

 

Tapahtumalla on hyvä olla vahva aloitus sekä selkeä lopetus. Siinä välissä kaikki 

tapahtuu sovitun aikataulun mukaisesti tapahtuman luonteesta riippuen. Mahdollis-

ten puheiden, leikkien, laulujen sekä taukojen ajankohdat on suunniteltu jo etukä-

teen. Vahvan aloituksen myötä esirippu aukeaa ja tapahtuma soljuu eteenpäin ja 

tapahtuma viedään läpi etukäteen suunnitellun käsikirjoituksen mukaan. Hyvä aloi-

tus voi olla esimerkiksi tapahtuman virallinen avaaminen, joka voi sisältää tervetu-

lotoivotuksen, tapahtuman tavoitteiden kertomisen, tapahtumaisäntien esittelyn, 

tapahtumaohjelman läpikäynnin jne. Tapahtuma päättyy selkeään lopetukseen, 

jossa kiitetään mukanaolijoita jne. Viimeisten vieraiden lähdettyä alkaa toteutus-

vaiheen viimeinen vaihe eli purkuvaihe. (Vallo & Häyrinen 2012, 166–217.) 
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3.3 Tapahtuman jälkimarkkinointi 

 

Tapahtumaprosessin viimeinen vaihe on tapahtuman jälkimarkkinointi, jolla tarkoi-

tetaan kaikkia tapahtuman päättämiseen liittyviä asioita. Tapahtuman vastuuhenki-

löiden on syytä kiinnittää huomiota myös tähän tapahtuman päättämisvaiheeseen. 

On tärkeää, että purkaminen, siivoaminen ja lopputytöt ovat suunniteltu hyvin ja 

niihin riittää voimia. Olennainen osa jälkimarkkinointia on palautteen kerääminen 

sekä kaikkien tapahtumassa mukana olleiden kiittäminen. (Iiskola-Kesonen 2004, 

12.) 

 

Myös Vallo ja Häyrinen (2012, 180–181) tuovat esiin jälkimarkkinoinnin tärkeyttä. 

Tapahtumaa suunnittelemassa ja etenkin itse tapahtumassa on usein paljonkin 

työvoimaa: yhteistyökumppaneita, alihankkijoita, esiintyjiä jne. Hyviin tapoihin kuu-

luvat myös kiitokset tälle väelle tapahtuman jälkeen. Näin tapahtumajärjestäjät 

osoittavat mukana olleille arvostavansa heidän työpanostaan ja osallistumistaan 

tapahtumaan. Kiittämisen ei tarvitse välttämättä olla mikään konkreettinen lahja 

vaan usein pelkkä kiitosviesti riittää.   

 

Olennainen osa jälkimarkkinointia on myös palautteen kerääminen sekä omalta 

organisaatiolta sekä osallistujilta. Kerätystä palautteesta tapahtumajärjestäjä ko-

koaa yhteenvedon, analysoi sen ja oppii siitä. Seuraavan tapahtuman suunnittelu 

on hyvä aloittaa edellisen tapahtuman opeista ja oivalluksista. Jokaisesta kerrasta 

kuitenkin oppii jotain uutta tulevaa kertaa varten eli tietää mikä toimii ja vastaavasti 

mitä kannattaa välttää. (Vallo & Häyrinen 2012, 180–184.) On tärkeää dokumen-

toida kaikki oleellinen tieto huolellisesti. Tehdyt suunnitelmat ja mitatut tulokset on 

laitettava talteen. Myös valokuvaus on tärkeää. Dokumentointi kannattaa tehdä 

mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, etteivät tärkeät yksityiskohdat kerkeä 

unohtua. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 

 

Tapahtuman jälkeen on aina yhteenvedon aika. Etenkin suurien tapahtumien koh-

dalla on suositeltavaa pitää yhteinen palautepalaveri, jossa käydään läpi saatu 

osallistuja- ja isäntäpalaute. Palaverissa arvioidaan, miten tapahtuman tavoitteet 

toteutuivat ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat mahdollisille seuraaville tapahtumille. 
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Jokaisen tapahtuman yhteenveto kannattaa tehdä myös kirjallisesti, joko yhteen-

vetopalaverin jälkeen muistioksi tai pelkästään saatujen palautteiden ja annettujen 

tavoitteiden pohjalta. Tämä sen takia, että saadaan omaksi työkaluksi dokumentti 

siitä, mikä meni hyvin ja missä on vielä seuraavaksi kerraksi opittavaa. Yhteenve-

toon on hyvä liittää aina myös suunniteltu ja toteutunut budjetti, jotka antavat tär-

keää tietoa muiden tapahtumien budjetoinnin pohjaksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 

188). 

 

Mikäli tapahtuman tavoitteena oli uusien asiakkaiden hankinta, niin varsinainen työ 

alkaa usein vasta tapahtuman jälkeen. Tapahtuman jälkeen on helppo soittaa ja 

palata tapahtumassa aloitettuun keskusteluun. Mikäli tapahtumassa on kerätty 

yhteydenottopyyntöjä, ne on hoidettava välittömästi tai kuitenkin viimeistään kah-

den viikon sisällä tapahtumasta. Yhteydenottopyyntöjen syynä tai tarkoituksena 

voi olla esimerkiksi kiinnostus uutta tuotetta tai palvelua kohtaan, tapaamisen so-

piminen jne. Tapahtuman jälkeen on noin kahden viikon sisällä hoidettava siis kii-

tokset, yhteenvetopalaveri sekä yhteydenottopyynnöt. (Vallo & Häyrinen 2012, 

189–190.) 
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4 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 

 

 

Markkinoinnista on olemassa monia erilaisia määritelmiä, mutta kuitenkaan ei ole 

olemassa mitään yhtä ja oikeaa määritelmää. Esimerkiksi Bergström ja Leppänen 

(2007, 9-10) määrittelevät markkinoinnin asiakaslähtöiseksi ajattelu- ja toimintata-

vaksi, jonka avulla tuodaan hyödykkeitä markkinoille synnyttäen samalla ostohalua 

ihmisten keskuudessa sekä luodaan kilpailuetua yritykselle rakentamalla kaikkia 

osapuolia tyydyttäviä ja kannattavia suhteita. (Bergström & Leppänen 2007, 9-10.) 

Sen sijaan Anttila ja Iltanen (2001, 13–15) määrittelevät markkinoinnin asiakkaiden 

tarpeista lähteväksi toimintatavaksi, jossa asiakkaiden tarpeet pyritään tyydyttä-

mään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja sen avulla saavutetaan yrityksen kan-

nattavuus.  

 

Tapahtuman markkinointi on yksi tärkeimmistä tapahtuman osa-alueista, mutta se 

ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan ainoastaan keino saavuttaa tapahtumalle ase-

tut tavoitteet. Tapahtuman markkinointi on osa tapahtuman suunnitteluvaihetta, 

mutta se sijoittuu osittain myös tapahtuman toteutusvaiheeseen, koska myös 

markkinoinnissa on olemassa suunnittelu- ja toteutusvaihe, mutta tapahtuman 

markkinointi on hoidettu kuitenkin jo ennen itse tapahtumahetkeä.  Tapahtuman 

markkinoinnin tarkoituksena on saada potentiaaliset asiakkaat, osallistujat ja yh-

teistyökumppanit tietoiseksi tapahtumasta sekä myös osallistumaan siihen. Mark-

kinoinnin näkökulmat tulee kuitenkin ottaa huomioon tapahtuman suunnittelussa 

alusta lähtien. Tapahtuman markkinoinnin tulee olla pitkäjänteistä ja yhtenäistä 

linjaa noudattavaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–57.) Tapahtuman markkinoinnin 

kannalta on keskeistä huomioida kohderyhmä, tapahtuman imago ja sisältö, myyn-

tikanava, pääsylipun hinta, kilpailevat asiat sekä ajankohta. (Kauhanen ym. 2002, 

113). 

 

On tärkeää huomata, että tapahtuman markkinointi ja tapahtumamarkkinointi ovat 

kaksi eri asiaa, vaikka nimeltänsä muistuttavatkin erehdyttävästi toisiaan. Tapah-

tuman markkinoinnilla tarkoitetaan itse tapahtuman markkinointia, kun taas tapah-

tumamarkkinointi tarkoittaa tapahtumassa markkinoimista.  
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Tapahtumamarkkinointi määritellään yleisesti ottaen strategisesti suunnitelluksi 

pitkäjänteiseksi toiminnaksi, jossa yhteisö tai yritys elämyksellisiä tapahtumia käyt-

tämällä viestii valittujen kohderyhmien kanssa ja kohtaa sidosryhmänsä ennak-

koon suunnitellussa tilanteessa ja ympäristössä. Tapahtumamarkkinoinniksi voi-

daan lukea kaikki tapahtumat, joissa yritys markkinoi tai muuten edistää tuot-

teidensa tai palveluidensa myyntiä. (Vallo & Häyrinen 2012, 19–20.) Koska tässä 

opinnäytetyössä keskitytään tapahtuman järjestämiseen, niin markkinoinnin osalta 

keskitytään nimenomaan tapahtuman markkinointiin, ei tapahtumamarkkinointiin.  

 

4.1 Tapahtuman markkinoinnin kohderyhmä 

 

On tärkeää miettiä huolellisesti, kenelle tapahtuma tehdään eli mitkä ovat sen 

kohderyhmät. Tämän jälkeen selvitetään, mitä nämä kohderyhmät haluavat ja 

minkälaisia toiveita heillä on tapahtumalle. (Iiskola-Kesonen 2004, 56). Asiakas-

lähtöisen tapahtuman keskiössä ovat aina asiakkaat, joiden toiveiden ja tarpeiden 

mukaan tapahtumaa tulee kehittää. Asiakaslähtöinen tapahtuma tarjoaa kilpailijoi-

taan parempaa ja valitulle kohderyhmälleen sopivampaa ohjelmaa ja muita palve-

luja. Toiminnan suunnittelun ja kehityksen tulee vastata näitä toiveita ja tarpeita, 

jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä tapahtuman tarjontaan. (Lämsä & Uusitalo 2009, 

35.) 

 

Tapahtuman markkinoinnissa on erotettavissa neljä eri osa-aluetta, joita ovat osal-

listujamarkkinointi, yleisömarkkinointi, markkinointi yhteistyökumppaneille sekä 

sisäinen markkinointi. Näistä kolme ensimmäistä ovat ulkoista markkinointi ja vii-

meinen nimensä mukaisesti sisäistä markkinointia. Osallistujamarkkinointi on tär-

keää esimerkiksi urheilutapahtumissa, erilaisissa kilpailuissa ja messuilla. Yleisö-

markkinointi on tärkeä tapahtuman markkinoinnin osa-alue, koska yleisömarkki-

noinnin onnistuminen vaikuttaa usein voimakkaasti tapahtuman taloudelliseen 

menestymiseen. Samoin markkinointi yhteistyökumppaneille vaikuttaa tapahtuman 

talouteen, koska yhteistyökumppaneihin kuuluvat sponsorit sekä erilaiset sidos-

ryhmät, jotka auttavat tapahtuman onnistumisessa. Sisäisen markkinoinnin tavoit-

teena on motivoida ja kouluttaa tapahtuman henkilökuntaa, jotta he osaavat pal-

vella asiakkaita hyvin. (Iiskola-Kesonen 2004, 58). Kuviossa 5 on esitetty nämä 

tapahtuman markkinoinnin neljä osa-aluetta.  
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KUVIO 5. Tapahtuman markkinoinnin osa-alueet 

 

 

4.2 Tapahtuman markkinointiviestinnän toimenpiteet 

 

Tapahtuman markkinointiviestintämixin tarkoituksena on luoda ja lisätä tietoisuutta 

tapahtumasta, asemoida tapahtuma kilpailijoihin nähden, luoda tai parantaa tapah-

tuman positiivista imagoa, tiedottaa sidosryhmiä tapahtumaan liittyvistä olennaisis-

ta yksityiskohdista, luoda kysyntää tapahtumalle sekä muistuttaa sidosryhmiä ta-

pahtuman yksityiskohdista. (Allen, O’Toole, McDonnell & Harris 2001, 184.) Ta-

pahtuman markkinointiviestinnän suunnittelussa on kyse siitä, että päätetään, mitä 

eri viestintäkeinoja käytetään esimerkiksi tietyssä kampanjassa, tietyn tavoitteen 

saavuttamiseksi tai tietyssä kohderyhmässä. (Vuokko 2013, 148). 

 

Markkinointiviestintäkeinot voidaan jakaa eri osatekijöihin, joita ovat mainonta, 

henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen, suhdetoiminta sekä myös me-

diajulkisuus. Näistä markkinointiviestintäkeinosta valitaan sitten juuri ne keinot, 

jotka sopivat parhaimmin ko. tapahtuman tavoitteisiin ja kohderyhmään. (Vuokko 

2003, 148.) 

TAPAHTUMAN 

MARKKINOINTI 

YLEISÖLLE 
OSALLIS-

TUJILLE 

SISÄISESTI 

YHTEISTYÖ- 
KUMPPA-

NEILLE 
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4.2.1 Mainonta 

 

Mainonta on markkinointiviestintäkeinoista näkyvin ja sillä on suuri rooli myös ta-

pahtumien markkinoinnissa. Mainonnalla tarkoitetaan maksettua, samanaikaisesti 

suurelle kohderyhmälle suunnattua persoonatonta viestintää. Yleisimpiä mainon-

nan välineitä ovat erilaiset joukkotiedotusvälineet kuten sanomalehdet, televisio, 

radio sekä myös internet. Mainonnassa ei synny henkilökohtaista kontaktia sano-

man lähettäjän ja vastaanottajan välille, vaan viestintä välittyy erilaisten kanavien 

kautta. (Vuokko 2003, 192–194.) 

 

Mainontaa varten on olemassa paljon erilaisia mainosvälineitä, joista tulee valita 

ne, joilla valittu tapahtuman kohderyhmä tavoitetaan mahdollisimman tehokkaasti 

sekä myös taloudellisesti. Käytettävissä olevia mainosvälineitä ovat televisio, ra-

dio, sanoma- ja aikakausilehdet, internet, ulkomainonta jne. Lisäksi valintoja teh-

dään myös mainosmuotojen sisällä eli jos esimerkiksi halutaan mainostaa tapah-

tumaa radiossa, niin täytyy valita myös radiokanavat, jolla tapahtumaa mainoste-

taan. (Isohookana 2007, 141.) 

 

Televisiomainonnalla on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti suuria katsoja-

määriä niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Televisio on kuitenkin kallis 

mainosväline, joten televisiomainontaa käytetään yleensä vain suurien massata-

pahtumien mainonnassa. Myös radiomainonnalla on mahdollista saavuttaa suuria 

kuuntelijamääriä ja radiomainonta on televisiomainontaa edullisempaa. Radiomai-

nonnan heikkoutena on, että siinä ei ole mahdollista käyttää kuvaa vaan pelkäs-

tään ääntä, joten radiomainonta sopii yleensä parhaiten erilaisten musiikkitapah-

tumien mainontaan. (Isohookana 2007, 148–153.) 

 

Ilmoittelumainonnalla tarkoitetaan sanomalehti- ja aikakausilehtimainontaa sekä 

myös ilmaisjakelulehtimainontaa. Sanomalehtien suosio on Suomessa suuri, joten 

myös sanomalehdillä on mahdollistaa tavoittaa paljon ihmisiä kerralla. Sanomaleh-

tien etuna on se, että paikallislehdillä on helppo kohdistaa mainonta juuri tietyn 

alueen asukkaille, joten paikalliset sanomalehdet ovat hyvä väline paikallisten ta-

pahtumien mainonnassa. Aikakausilehdissä puolestaan mainontaa on helppo 

kohdistaa kiinnostuksen kohteiden mukaan. (Isohookana 2007, 144–148.) 
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Ulkomainonnalla tarkoitetaan kaikkea katukuvassa näkyvää mainontaa eli erilai-

sissa mainostauluissa, pylväissä ja muissa tauluissa olevaa mainontaa. Ulko-

mainontaan kuuluvat myös mainonta kaikkialla eri kulkuvälineiden asemilla sekä 

mm. urheilupaikoilla oleva mainonta. Parhaiten ulkomainonta toimii kaupunkialu-

eella, jossa mainonnalla tavoitetaan suuria ihmisjoukkoja. Pienemmät tapahtumat 

käyttävät yleensä perinteisiä mainosjulisteita, kun taas suuret tapahtumat puoles-

taan panostavat arvokkaampiin mainostauluihin sekä liikennevälineiden kylkiin. 

(Isohookana 2007, 154–156.) 

 

Yksi mainonnan muodoista on myös suoramainonta, jolla tarkoitetaan esimerkiksi 

postin, sähköpostin tai tekstiviestin kautta lähetettyä mainosta. Suoramainonnan 

vahvuutena voidaan pitää sitä, että kohderyhmä pystytään määrittelemään tarkoin 

ja viestin sisältö voidaan muokata juuri kohderyhmälle sopivaksi. Osoitteellinen 

suoramainonta sopii mainoskeinoksi erityisesti sellaisille tapahtumille, jotka ovat 

tarkoitettu tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi jonkin alan harrastajille. Osoitteeton-

ta suoramainontaa puolestaan voidaan käyttää paikallisten tapahtumien mainon-

taan mainostamalla tapahtumaa tietyllä asuinalueella. Sähköpostin välityksellä 

tapahtuma suoramainonta vaatii aina vastaanottajan luvan ja se perustuu postitus-

listoihin. (Isohookana 2007, 156–267.) 

 

Internetin suosio kasvaa jatkuvasti ja sitä käytetään yhä enemmän ja enemmän 

myös mainostamiseen. Internet sopii hyvin myös tapahtumien mainostamiseen ja 

lähes jokaista tapahtumaa mainostetaankin internetissä tavalla tai toisella. Hyvin 

yleinen tapa mainostaa tapahtumaa internetissä on luoda tapahtumalle omat verk-

kosivut, jossa esitellään tapahtumaa ja sen palveluita. Pelkkä sivujen luominen ei 

kuitenkaan riitä, vaan tapahtuman järjestäjän ja sivujen ylläpitäjän pitää huolehtia 

sivujen päivittämisestä, jotta varmistetaan tietojen paikkansapitävyys ja ajankoh-

taisuus. (Isohookana 2007, 273–275.)  

 

Perinteisten internetsivujen lisäksi sosiaalinen media on nykyään myös merkittävä 

mainonnan väline ja sitä kautta saa lisää näkyvyyttä esimerkiksi juuri tapahtumal-

le. Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebook on helppo ja ilmainen tapa saa-

da näkyvyyttä tapahtumalleen.  
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Facebookissa on mahdollista luoda tapahtumalle oma tapahtumasivu, jossa kerro-

taan tapahtumasta ja ihmisiä on helppo kutsua osallistumaan tapahtumaan. Ta-

pahtuman Facebook-sivuille on mahdollista lisätä esimerkiksi kuvia ja jatkuvasti 

ajankohtaista tietoa tapahtumasta ja sen ohjelmasta. Tiedon leviämisen edellytyk-

senä on, että tapahtuma kiinnostaa ihmisiä ja saa heidät keskustelemaan tapah-

tumasta, kutsumaan kavereitansa ja jakamaan viestiä eteenpäin. (Olin 2011, 112–

117.) 

 

 

4.2.2 Suhdetoiminta ja mediajulkisuus 

 

Suhdetoiminnalla pyritään saavuttamaan ja säilyttämään niiden sidosryhmien ym-

märtämys ja tuki, joista organisaatio on riippuvainen tai kiinnostunut. Suhdemark-

kinointi kuuluu markkinointiviestinnän kylvöaktiviteetteihin ja sen avulla pyritään 

siten yleensä pitkän aikavälin vaikutuksiin. (Vuokko 2003, 279). Tapahtuman jär-

jestäjän on tärkeää tiedostaa myös tapahtuman suhdetoiminnan merkitys. Tapah-

tumien osalta suhdetoiminta tarkoittaa sitä, että keskeisiin sidosryhmiin pidetään 

säännöllisesti yhteyttä koko tapahtuman suunnitteluvaiheen ajan ja myös tapah-

tuman jälkeen, kun tuloksista ja menestyksestä kerrotaan. Eri sidosryhmien edus-

tajat tulee pitää koko ajan tietoisina siitä, missä mennään ja mitä tapahtuu. Sidos-

ryhmät tulee varustaa asianmukaisella materiaalilla, jota he sitten voivat jakaa 

edelleen ennen tapahtumaa tai sen jälkeenkin, jos tapahtuma aiotaan toistaa seu-

raavanakin vuonna. (Kauhanen ym. 2002, 115.) 

 

Mediajulkisuudella tarkoitetaan sitä, että tapahtumalle yritetään saada tietoisesti 

julkisuutta. Pyrkimyksenä on saada tiedotusvälineistä ”maksutonta” aikaa tai tilaa 

tapahtumasta kertoville positiivisille uutisille sekä muille jutuille. Tapahtuman jär-

jestäjän kannattaa olla rohkeasti yhteydessä eri medioihin, koska media on kuiten-

kin yleensä ensimmäinen kohderyhmä viestintää suunniteltaessa. Mediajulkisuu-

den huonona puolena on se, että tapahtuman järjestäjä ei välttämättä pysty kont-

rolloimaan sitä, mitä tapahtumasta viestitään eli esitetäänkö olennaisimmat asiat 

vai ei, millä sävyllä asioista viestitään, onko viestinnän ajoitus juuri oikea jne.  
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Mediajulkisuuden positiivisena puolena puolestaan voidaan pitää sitä, että siitä ei 

yleensä synny juuri mitään kustannuksia ja lisäksi ihmiset suhtautuvat uutisiin ja 

lehtiartikkeleihin myönteisesti. (Vuokko. 2003, 291–293.) 

 

 

4.2.3 Menekinedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö 

 

Menekinedistämisellä tarkoitetaan myös myynninedistämistä ja sillä tarkoitetaan 

kaikkia niitä toimia, joiden tarkoituksena on innostaa oman organisaation jäseniä ja 

myyntikanavan myyjiä myymään tuloksellisemmin tapahtuman pääsylippuja sekä 

mahdollisia tapahtumassa myytäviä tuotteita. Tapahtuman markkinoinnissa mene-

kinedistämiskeinoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tarjoukset sekä tapahtumaan 

liittyvät kilpailut. Lisäksi menekinedistämisen vauhdittamiseksi voidaan järjestää 

erilaisia myyntikilpailuja, joissa palkkiona ovat taloudelliset tai muut kannustimet. 

(Kauhanen ym. 2002, 115) 

 

Henkilökohtainen myyntityö on yrityksen edustajan ja asiakkaan välinen, henkilö-

kohtaista vaikutuskanavaa ja vuorovaikutusta käyttävä viestintäprosessi, jonka 

avulla yrityksen on tarkoituksena välittää räätälöityjä, tilannekohtaisia sanomia 

samanaikaisesti yhdelle tai muutamalle vastaanottajalle. (Vuokko 2003, 169). 

Henkilökohtainen myyntityö liittyy tapahtuman markkinointiin aina jollain tavalla, 

koska ilman jonkinasteista henkilökohtaista myyntityötä tapahtumaa on vaikea 

markkinoida. Pelkällä tiedottamisella ja mainonnalla saadaan harvoin myytyä ta-

pahtumaa, joka pitää kuitenkin saada myytyä usealle eri taholle, kuten jäsenistölle, 

tukkuasiakkaille, välikäsille jne. Henkilökohtainen myyntityö olisi hyvä antaa niiden 

tehtäväksi, joiden ominaisuudet siihen parhaiten soveltuvat. Myös niin sanottua 

”puskaradiota” voidaan pitää henkilökohtaisen myyntityön epävirallisena muotona, 

joka on tehokas tapa luoda tietoisuutta tapahtumasta. (Kauhanen ym. 2002, 114.)  

 

 

 

 

 

 



 34

 

  

5 ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN EDELLYTYKSET 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tiivistetysti niitä tekijöitä, joita voidaan pitää onnistuneen 

tapahtuman edellytyksinä. Näitä onnistuneen tapahtuman edellytyksiä käsitellään 

erikseen strategisten ja operatiivisten kysymysten näkökulmasta. Sekä strategisia 

että operatiivisia kysymyksiä on kolme ja ne esitetään kolmioiden muodossa ja 

kun nämä kolmiot asetetaan päällekkäin, ne muodostavat yhdessä tähden, jonka 

kysymykset ovat edellytys onnistuneelle tapahtumalle.  

 

5.1 Strategiset kysymykset 

 

Strategisilla kysymyksillä tarkoitetaan niitä asioita, jotka liittyvät tapahtuman suun-

nitteluvaiheeseen. Strategisista kysymyksistä syntyy usein vastaus siihen, mikä on 

koko tapahtuman idea, jonka ympärille koko tapahtuma rakennetaan (Vallo & Häy-

rinen 2012, 101.)  Strategisia kysymyksiä on kolme, jotka on esitetty kuviossa 6 

strategisen kolmion muodossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Strategisen kolmion kysymykset (mukaillen Vallo & Häyrinen 2012, 101) 

 

Jotta tapahtuma voi onnistua, on ensinnäkin mietittävä tarkkaan, miksi tapahtuma 

järjestetään ja mitä yritys haluaa tapahtumalla viestiä. Tähän kysymykseen sisäl-

tyy myös tapahtuman tavoitteiden määrittelyn tärkeys, jota on korostettu jo edellä.  

Kenelle? Mitä? 

Miksi? 

IDDIDEAIDE 
IDEA 
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Mikäli tapahtumaa ei osata perustella eivätkä sen tavoitteet ole kirkkaana mieles-

sä, niin koko tapahtuma kannattaa unohtaa ja kohdistaa siihen varattu budjetti jo-

honkin muuhun. Seuraava olennainen kysymys suunnitteluvaiheen alussa on, että 

kenelle tapahtuma järjestetään. Tällä tarkoitetaan tapahtuman kohderyhmän mää-

rittelemistä. (Vallo & Häyrinen 2012, 101–102.)  

 

Kolmas tärkeä kysymys on, että mitä ollaan järjestämässä. Kun tapahtuman tavoit-

teet ja kohderyhmä ovat selvillä, niin aletaan miettiä, että millainen tapahtuma on 

tälle halutulle kohderyhmälle ja tavoitteille oikea. Tähän kysymykseen sisältyy 

myös jo tapahtuman ajankohdan ja paikan miettiminen, koska kuten edellä on jo 

todettu, niin tapahtuma voi epäonnistua väärin valitun ajankohdan tai paikan takia, 

joten näiden kysymysten pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa.  (Vallo & Häyrinen 

2012, 102.) 

 

 

5.2 Operatiiviset kysymykset 

 

Kun strategiset kysymykset liittyivät tapahtuman suunnitteluvaiheeseen, niin ope-

ratiiviset kysymykset puolestaan liittyvät tapahtuman toteuttamiseen. Operatiivisen 

kolmion kolmesta kysymyksestä muodostuu vastaus siihen, mikä on tapahtuman 

teema. Operatiivisen kolmion kolme strategista kysymystä on esitetty kuviossa 7. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 7. Operatiivisen kolmion kysymykset (mukaillen Vallo & Häyrinen 2012,   
 103.) 

Kuka? 

Miten? 

Millainen? 

 TEEMA 
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Kun yritys on asettanut tapahtumalle selkeät tavoitteet, niin aletaan pohtia, että 

miten nämä tavoitteet käytännössä saavutetaan. Tapahtuman järjestäjä pohtii, että 

miten tapahtuma saadaan järjestetyksi niin, että tapahtuman idea ja teema näky-

vät läpi koko tapahtuman. Tärkeää on myös pohtia, että kuka käytännössä on vas-

tuussa mistäkin asiasta, jotta vastuualueet ovat selvät ja kaikki tarvittava tulee 

tehdyksi. Suurin vastuu on kuitenkin aina tapahtuman järjestäjällä itsellään. Näi-

den asioiden lisäksi tulee miettiä tapahtuman tavoitteiden pohjalta, että millainen 

tapahtuma käytännössä tulee olemaan eli pohditaan tapahtuman sisältöä ja oh-

jelmaa. Sisällön suunnittelussa tärkeintä on kohderyhmän tarpeiden huomioon 

ottaminen. (Vallo & Häyrinen 2012, 103–104.) 

 

Nämä kolme strategista ja kolme operatiivista kysymystä muodostavat kaksi kol-

miota, joiden täytyy olla keskenään tasapainossa. Kun nämä kaksi tapahtumakol-

miota asetetaan päällekkäin, ne muodostavat kirkkaasti tuikkivan tähden, joka on 

merkki onnistuneesta tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2012, 105.) Tämä kahden 

tapahtumakolmion muodostama tähti on kuvattu kuviossa 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KUVIO 8. Onnistuneen tapahtuman edellytykset (mukaillen Vallo & Häyrinen 2012. 
 106) 

Kenelle? 

(kohderyhmä) 

Millainen? 

(sisältö ja ohjelma) 

Miksi? 

(tavoite ja viesti) 

Miten? 

(prosessi) 

Teema 

Idea 

Mitä? 

(lähtökohdat) 

Kuka? 

(vastuuhenkilöt) 
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6 YLIVIESKAN 4H-YHDISTYKSEN LASKIAISTAPAHTUMA 

 

 

Tässä luvussa kerron Ylivieskan 4H-yhdistyksen laskiaistapahtuman järjestämi-

sestä teoriaosuudessa käsittelemieni asioiden pohjalta eli kerron tapahtuman 

suunnitteluvaiheesta, markkinoinnista, toteutuksesta sekä jälkimarkkinoinnista. 

Tämän tapahtuman järjestäminen tämän opinnäytetyöni empiirinen osuus ja ta-

pahtuma järjestettiin Ylivieskassa 1. maaliskuuta 2014. Minun lisäkseni tapahtu-

man järjestämisessä oli mukana luokkakaverini Suvi Isokääntä, joka tekee myös 

opinnäytetyönsä Ylivieskan 4H-yhdistykselle, mutta hän tekee työnsä yhdistyksen 

kerhotoimintaan liittyen. 

 

6.1. Tapahtuman suunnittelu 

 

Tutustuin Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajaan lokakuussa 2013, jolloin 

olimme yhdessä mukana järjestämässä Ylivieskan joulunavausta ja silloin tuli pu-

heeksi, että 4H-yhdistykselle olisi mahdollista järjestää opinnäytetyönä jokin tapah-

tuma. Tapasimme 4H-toiminnanjohtajan kanssa ensimmäisen kerran tämän ta-

pahtuman tiimoilta marraskuussa, jolloin tapahtuman suunnittelu kunnolla käynnis-

tyi.  

 

Tapahtuman suunnittelu lähti käyntiin siitä, että selailimme tulevan vuoden 2014 

kalenteria ja mietimme, että minkälainen tapahtuma voisi olla ajankohtainen. Alus-

ta alkaen oli selvää, että tapahtuman suunnitteluun tulisi varata aikaa muutama 

kuukausi, joten maaliskuun alulle sattuva laskiainen vaikutti heti hyvältä jo pelkäs-

tään sopivan ajankohdankin vuoksi. Muina vaihtoehtoina mietimme jonkun tapah-

tuman järjestämistä pääsiäiselle, vapulle tai kesälle, mutta laskiainen oli kuitenkin 

ehdottomasti se paras vaihtoehto, koska laskiainen on kuitenkin sellainen teema, 

jonka ympärille on mahdollista suunnitella tapahtuma. 

 

Kuten edellä on todettu, niin tapahtumaa ei kannata alkaa järjestämään, ellei ta-

pahtumalle pystytä määrittelemään selkeitä tavoitteita, miksi tapahtuma ylipäätään 

järjestetään. Tämän laskiaistapahtuman kohdalla tapahtuman tavoitteet olivat 

alusta alkaen hyvin selkeät. 
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Tapahtuman järjestämiselle oli olemassa kaksi selkeää päätavoitetta, jotka olivat:  

 

 varojen kerääminen Ylivieskan 4H-yhdistykselle 

 yhdistyksen näkyvyyden lisääminen.  

 

Yhdistykselle kaikki lisätulot ovat aina tarpeen ja tämä tapahtuma oli hyvä keino 

varojen keräämisen. Varat käytetään paikallisen lapsi- ja nuorisotyön hyväksi. Li-

säksi erilaisten tapahtumien järjestäminen lisää aina yhdistyksen näkyvyyttä, kun 

yhdistys järjestää ja tarjoaa mahdollisimman paljon erilaista toimintaa paikkakun-

nalla. Tavoitteiden asettamisen jälkeen oli vuorossa tapahtuman kohderyhmän 

määrittely. Kohderyhmä oli myös selkeä jo alusta alkaen ja kohderyhmänä olivat 

Ylivieskan lapsiperheet, koska laskiaista yleensä vietetään juurikin perheen kes-

ken ulkoillen.  

 

Tapahtuman ajankohta ja paikka päätettiin myös hyvissä ajoin, koska tapahtumaa 

ei voi alkaa suunnittelemaan tai markkinoimaan kunnolla ennen kuin on selvillä 

tapahtuman aika sekä tilat tapahtumalle. Koska kyseessä oli nimenomaan laski-

aistapahtuma, niin oli selvää, että tapahtuman ajankohta tulisi olemaan laskiainen. 

Laskiaissunnuntaita vietettiin 2. maaliskuuta, mutta tapahtumapäiväksi päätettiin 

kuitenkin edeltävä lauantai eli 1. maaliskuuta.  

 

Ajattelimme, että lapsiperheet olisivat paremmin liikkeellä lauantaina kuin sunnun-

taina sekä myös siksi, että lauantaina kaikki kaupat ovat auki jo aikaisin, jotta on 

mahdollista hakea tarvittaessa viime hetken hankinnat kaupasta tapahtumaa var-

ten. Tapahtumaa ei haluttu jättää laskiaistiistaille, koska se osui juuri koululaisten 

talvilomaviikolle, jolloin monet perheet ovat reissussa jossain muualla paikkakun-

nan ulkopuolella. Tapahtuman kestoksi haluttiin laittaa vain kaksi tuntia, koska 

toimeksiantajani omien kokemusten perusteella neljän tunnin tapahtumat ovat ol-

leet liian pitkiä ja suurin osa kävijöistä on lähtenyt pois jo ensimmäisen parin tun-

nin jälkeen. Päätimme tapahtuman alkavan kello yhdeltätoista ja päättyvän yhdel-

tä, jotta se ei alkaisi liian aikaisin eikä myöskään kestäisi liian myöhään. Näin ollen 

tarkaksi tapahtuma-ajaksi muodostui 1. maaliskuuta 2014 klo. 11–13. 
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Tapahtumalle soveltuva tapahtumapaikka oli huomattavasti vaikeampi löytää. 

Laskiaistapahtumaa varten oli löydettävä tilat, jossa olisi tapahtumaan soveltuva 

ulkoalue eli tietenkin mäki mäenlaskua varten sekä mahdollisesti myös ulkojää 

luistelua varten, kiipeilytelineitä, kiikkuja jne. Lisäksi tapahtumapaikan ehtona oli, 

että paikalta pitäisi löytyä myös jonkinlaiset sisätilat siltä varalta, että sataa vettä 

tai on kova pakkanen ja ohjelmaa voisi järjestää myös sisätiloissa.  

 

Helmikuun alussa lähetin sähköpostia kuudelle eri Ylivieskan peruskoululle sekä 

Liikuntakeskukselle ja kerroin, että olemme järjestämässä tämmöistä laskiaista-

pahtumaa opinnäytetyönä ja kyselin, että olisiko heidän tiloissaan mahdollista jär-

jestää tämmöinen tapahtuma. Kustannussyistä tapahtumapaikan ehtona oli myös 

sen ilmaisuus eli emme olleet valmiita maksamaan tiloista vuokraa. Lopulta tapah-

tumapaikka järjestyi Ylivieskan Kiviojan koululta, missä koulun koulunjohtaja in-

nostui ideastamme heti ja lupasi ilmaiset tilat meille tapahtumapäivää varten. Ki-

viojan koulu soveltui tapahtumapaikaksi hyvin juuri siksi, että koulun pihalta löytyy 

pieni mäki, luistelujää sekä kiipeilytelineitä ja kiikkuja lapsille. Tapahtumapaikan 

huonona puolena oli sen sijainti, kun Kiviojan koulu ei sijaitse aivan Ylivieskan 

ydinkeskustassa, mutta ei onneksi kuitenkaan aivan liian kaukana keskustasta-

kaan. 

 
Kun tapahtuman ajankohta ja tapahtumapaikka olivat selvillä, alkoi talkoolaisten 

etsiminen. Oli selvää, että tapahtumaa ei olisi mahdollista toteuttaa muutaman 

ihmisen voimin, joten oli etsittävä talkoolaisia mukaan tapahtumaan sekä myös 

avuksi jo tapahtuman suunnitteluvaiheeseen. Lähetin useita sähköposteja niin 

meidän Centria ammattikorkeakoululle Ylivieskaan kuin ammattikouluillekin ja ky-

selin, että löytyisikö kouluilta tapahtumaan mukaan opiskelijoita, jotka saisivat ta-

pahtumassa mukana olemisesta esimerkiksi projektiopintoja suoritettua. 

 

Talkoolaisten etsiminen osoittautui yllättävänkin haasteelliseksi ja tähän osasyynä 

oli varmasti tapahtuman sijoittuminen juuri opiskelijoiden hiihtolomaviikolle. Lopulta 

etsiminen tuotti kuitenkin tulosta ja saimme kasaan 15 hengen talkooporukan.  
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Talkooporukka koostui minun, Suvin ja 4H-toiminnanjohtajan lisäksi kahdesta Yli-

vieskan 4H-yhdistyksen työharjoittelijasta, 4H-aktiiveista Riikka Hannulasta sekä 

Inka Kukkolasta, Kiviojan koulun keittäjästä, yhdestä koulumme projektiopintolai-

sesta sekä lisäksi pelkästään itse tapahtumaan mukaan tulivat kaksi Suvin per-

heenjäsentä. Lisäksi saimme Oulaisten ammattiopistosta mukaan kolme lähihoita-

jaopiskelijaa sekä kaksi heidän opettajaansa vastaamaan tapahtuman ensiapupis-

teestä. 

 

Seuraavaksi alkoi tapahtuman sisällön ja ohjelman tarkempi suunnittelu. Koska 

kyseessä tosiaan oli laskiaistapahtuma, niin oli selvää, että pääosassa olisi mäen-

lasku. Koko talvi oli kuitenkin ollut hyvin vähäluminen ja lämmin, joten aloimme 

varautua heti suunnitteluvaiheessa lumettomaan laskiaistapahtumaan. Käytän-

nössähän tämä tarkoitti sitä, että mäenlaskun lisäksi tapahtumaan oli suunnitelta-

va paljon muutakin ohjelmaa, mikä saisi ihmiset tulemaan paikalle mahdollisesta 

huonosta säästä huolimatta.  

 

Tapahtumalle asetettuja tavoitteita seuraten tapahtumaan oli järjestettävä jotain 

myytävää, mistä saada hankittua niitä varoja yhdistykselle. Perinteinen makkara-

myynti tekee yleensä hyvin kauppansa ulkoilmatapahtumissa, joten sen halusim-

me ehdottomasti tapahtumaan mukaan. Makkaramyynnin lisäksi suunnittelimme 

tapahtumaan vohvelimyynnin sekä lisäksi myytäväksi hankittiin erilaisia kuumia 

sekä kylmiä juomia, kuten kahvia, teetä, kaakaota, pillimehuja ja virvoitusjuomia 

sekä vielä pieniä karkkipusseja. Emme halunneet tapahtumalle mitään pääsymak-

sua, joten mitään pääsylipputuloja emme saaneet. Hankintakustannusten mini-

moimiseksi halusimme etsiä tapahtumalle sponsoreita, jotka tukisivat tapahtumaa 

lahjoittamalla tapahtumaan esimerkiksi myytävät makkarat. Sponsoriksi saimme-

kin Ylivieskan Halpa-Hallin, joka lahjoitti tapahtumaan 200 kappaletta makkaroita 

myytäväksi.  

 

4H-yhdistyksien saamaa valtionavustusta myönnetään yhdistyksille suhteessa 

niiden toiminnan määrään, joten siksi oli tärkeää suunnitella tapahtumaan jotain 

sellaista ohjelmaa, millä tapahtuma saataisiin tilastoitua eli tapahtuman kävijöiden 

nimet oli saatava jotenkin ylös.  
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Nimien keräämistä varten suunnittelimme tapahtumaan ilmaisen kilpailupisteen, 

missä oli myös nimilista, johon kävijät saivat kirjoittaa nimensä sekä puhelinnume-

ronsa. Kilpailupistettä varten saimme sponsoriksi Ylivieskan K-Market Mustikan, 

joka lahjoitti suurimman osan kilpailupisteen palkinnoista. Palkintoina oli esimer-

kiksi erilaisia herkkuja sekä pieniä leluja. 

 

Suunnittelimme tapahtumaan sisätiloihin lapsille ilmaisen kasvomaalauspisteen, 

jossa lapset saivat valita valmiista kuvavaihtoehdoista mieluisimman. Kasvomaa-

lauksen tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta valittiin vastaamaan meidän 

koulumme projektiopintolainen. Pihalle suunnittelimme lapsille mahdollisuuden 

pelata elefanttijalkapalloa, koska tapahtumapaikalta löytyi jo valmiiksi sitä varten 

sopiva alue sekä maalit, jotka oli luvattu meidän käytettäväksi. Käytännössä ele-

fanttijalkapallo on kuin tavallista jalkapalloa, mutta palloksi ostimme yhden ison 

jumppapallon. 

  

Saimme järjestettyä tapahtumaan ohjelmaa myös meidän oman porukkamme ul-

kopuolelta, kun ylivieskalainen Pikkumetsän Ratsutila lupautui tulemaan mukaan 

tapahtumaan yhden poninsa kanssa pitämään lapsille poniajelua. Heidän kans-

saan sovimme, että he saavat päättää itse poniajelun mahdollisesta maksusta ja 

vastaavasti myös itse pitää kaikki siitä kertyvät tulot, joten poniajelusta ei suora-

naisesti tullut tuloja meille. Lisäksi halusimme tapahtumaan mukaan 4H-järjestön 

oman Topi-nallen eli nallemaskotin, joka on lasten suosiossa.   

 

Ihan kaikkea miettimäämme ohjelmaa tapahtumaa emme kuitenkaan saaneet jär-

jestettyä. Myyntikojujen, arvonpisteen, kasvomaalauksen, Topi-nallen, poniajelun 

ja elefanttijalkapallon lisäksi yritimme saada tapahtumaan mukaan pelastuslaitok-

selta paloautoesittelyä, mutta heidän resurssinsa eivät riittäneet siihen. Lisäksi 

yritimme saada Centria ammattikorkeakoululta heidän omaa sähköautoaan tapah-

tumaan esiteltäväksi, mutta valitettavasti auto oli juuri sinä päivänä Oulussa esitel-

tävänä, joten sekään ei onnistunut. Oli harmi, ettemme saaneet paloautoa tai säh-

köautoa tapahtumaan mukaan, koska ne olisivat varmasti kiinnostaneet erityisesti 

perheenisiä. 
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Yksi olennainen osa tapahtuman suunnitteluvaihetta oli lupa- ja turvallisuusasiois-

ta huolehtiminen. Kävimme Ylivieskan poliisilaitoksella kertomassa tapahtumasta, 

mutta koska tapahtumamme oli sen verran pieni, niin siitä ei tarvinnut tehdä mi-

tään sen kummempaa ilmoitusta viranomaisille. Elintarvikkeiden myyntiä varten 

emme myöskään tarvinneet mitään erillistä lupaa, koska kyse oli niin pienistä mää-

ristä sekä lyhyestä ajasta. Pidimme kuitenkin huolen, että kaikilla elintarvikkeita 

käsittelevillä ja myyvillä talkoolaisilla oli voimassa olevat hygieniapassit. 

 

Yksi olennainen osa turvallisuusasioihin liittyen oli vakuutuksen hankkiminen ta-

pahtumalle ja sen talkoolaisille siltä varalta, että tapahtumassa sattuu jotain. Va-

kuutuksia kyseltiin eri vakuutusyhtiöiltä Ylivieskassa ja edullisin vaihtoehto oli 60 

euron arvoinen vakuutus, joka kattoi kaiken tarvittavan tapahtuma-ajalta, joten os-

timme sen. Kuten edellä jo tuli esille, niin tapahtumaan järjestettiin kaiken varalta 

ensiapupiste, josta tulivat vastaamaan kolme lähihoitajaopiskelijaa sekä kaksi hei-

dän opettajaansa.  

 

Vaikka tapahtumasta ei tarvinnut tehdä mitään virallista ilmoitusta viranomaisille, 

niin laadimme tapahtumaa varten kuitenkin oman turvallisuussuunnitelmamme. 

Turvallisuussuunnitelmassa kerrottiin tapahtuman perustiedot eli ajankohta ja 

paikka, arvioitu kävijämäärä, järjestäjien ja talkoolaiset nimet sekä heidän yhteys-

tietonsa, tapahtumassa käytettävissä oleva ensiapuvälineistö, tapahtuman riski-

kartoitus sekä niiden ennaltaehkäisykeinot sekä lopuksi toimintaohjeet mahdolli-

sen hätätilanteen varalle. 

 

Kokonaisuudessaan tapahtuman suunnitteluvaiheeseen meni aikaa pari kuukaut-

ta, mikä todistaa hyvin sen, että suunnitteluvaihe on tapahtumaprosessin vaiheista 

eniten aikaa vievin ja pieni muutaman tunninkin tapahtuma vaatii kuukausien 

suunnittelutyön. Tähän aikaan on laskettu mukaan myös tapahtuman markkinoin-

tiin kulunut aika, mistä kerron tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Mielestäni tapahtuman suunnittelu onnistui hyvin, vaikka ongelmia olikin etenkin 

talkoolaisten saamisessa mukaan tapahtumaan ja osittain jo sen suunnitteluunkin. 
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Järjestimme muutaman tunnin palavereita tämän suunnitteluporukan kanssa vii-

koittain ja kävimme talkoolaisten kanssa läpi, että miten kukin on edistynyt oman 

pisteensä, kuten kasvomaalauksen, suunnittelussa ja kävimme yhdessä läpi mah-

dollisia ongelmakohtia. Nämä palaverit järjestettiin yleensä perjantaisin ja mieles-

täni ne olivat todella tärkeitä ja niissä pystyttiin vetämään aina kulunut viikko yh-

teen, että mitä on saatu aikaan ja mietittiin tulevaa viikkoa, että mitkä asiat tulisi 

saada hoidettua silloin. Talkoolaisporukkamme oli todella mukava ja ahkera po-

rukka ja yhteistyössä heidän kanssaan tapahtuman suunnitteluvaihe onnistui mie-

lestäni oikein hyvin. 

 

6.2 Tapahtuman markkinointi 

 

Tapahtuman markkinointia suunniteltaessa oli otettava huomioon ennen kaikkea 

pieni budjetti, jotta tapahtumassa ei jäätäisi tappiolle. Tapahtuman markkinointia 

suunniteltaessa oli aluksi päätettävä tapahtumalle jokin virallinen nimi, millä sitä 

aletaan markkinoida. Alusta alkaen oli selvää, että tapahtumaa halutaan markki-

noida koko perheen tapahtumana, jotta saataisiin perheet liikkeelle tapahtumaan 

vanhempineen sekä lapsineen. Nimivalintaa varten meille muodostui useita eri 

nimivaihtoehtoja. Perinteisin ja yksinkertaisin nimi olisi ollut pelkkä laskiaistapah-

tuma, mutta muina vaihtoehtoina meillä olivat esimerkiksi laskiaisrieha, laskiais-

sempalot sekä laskiaiskarnevaali. Lopulta tapahtuman viralliseksi nimeksi valittiin 

”Koko perheen laskiaiskarnevaali”, koska emme halunneet nimiksi laskiaistapah-

tumaa tai laskiaisriehaa, jotka ovat olleet käytössä ennenkin ja laskiassempalo 

olisi voinut olla liian erikoinen nimi eivätkä kaikki olisi ymmärtäneet sitä. 

 

Tapahtuman virallisen mainoksen suunnittelu alkoi heti, kun tapahtuman nimi, 

ajankohta, paikka ja ohjelma oli saatu lyötyä lukkoon. Tapahtuman mainoksen 

suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä luokkakaverimme Päivi Siirtolan kans-

sa, joka myös tekee opinnäytetyönsä Ylivieskan 4H-yhdistykselle ja hänen tehtä-

vänään oli nimenomaan suunnitella ja toteuttaa yhdistykselle erilaista mainosma-

teriaalia, joten otimme hänet mukaan tämän mainoksen tekemiseen.  
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4H-järjestöllä on olemassa graafiset ohjeet 4H-yhdistyksen mainontaa varten, ku-

ten järjestön logon käyttäminen, joten ne oli otettava mainoksen suunnittelussa 

huomioon. Mainoksesta oli käytävä ilmi tapahtuman nimi, ajankohta sekä paikka, 

tapahtuman ohjelman sisältö, yhteistyökumppanit sekä tapahtuman järjestäjän eli 

Ylivieskan 4H-yhdistyksen tiedot. Aluksi valitsimme mainoksen pohjaväriksi talvi-

sen sinisen, mutta vaihdoimme sen kuitenkin keltaiseksi, koska väri on paljon iloi-

sempi ja pistää paremmin lukijan silmään jo kaukaa.  

 

Mainoksen yläosaan tulivat isolla fontilla tapahtuman nimi sekä heti sen alapuolel-

le ajankohta ja paikka, jotta lukija huomaisi ne jo kaukaa. Koska tapahtuman ni-

meksi valittiin laskiaiskarnevaali, niin se otettiin mainoksessa huomioon siten, että 

siihen laitettiin kuvia ilmapalloista ja serpentiinistä, joita käytettiin myös tapahtu-

mapaikan somistuksessa. Mainokseen valittiin yksi vanha 4H-yhdistyksen kuva, 

jossa on Topi-nalle kahden ponin kanssa. Kuva sopi mainokseen hyvin, koska se-

kä Topi-nalle että poniajelu kuuluivat tapahtuman ohjelmaan. Mainoksen oikeaan 

reunaan tulivat luettelomuodossa tapahtuman ohjelma sekä vasemmassa alanur-

kassa sijaitsi tapahtuman yhteistyökumppaneiden eli Halpa-Hallin ja K-Market 

Mustikan logot. Lisäksi mainoksessa oli 4H-järjestön logo sekä aivan alareunassa 

Ylivieskan 4H-yhdistyksen internetsivujen osoite. Tapahtuman virallinen mainos on 

liitteessä 1. 

 

Valmista mainosta tulostettiin A3-kokoisina ja niitä sitten jaettiin runsaasti Ylivies-

kassa eri paikkojen ilmoitustauluihin ja oviin kaikille kouluille, päiväkodeille, kau-

poille, kirpputoreille, kirjastoon, uimahallille jne. Lisäksi tapahtumapaikan eli Ki-

viojan koulun kaikki opettajat jakoivat mainoksen oppilailleen kotiin vietäväksi. 

Tämä kaikki oli todella edullista ja varmasti myös tehokasta mainontaa. 

 
 
Tiedustelimme paikallislehdiltä eli Kymppisanomilta sekä Kalajokilaaksolta hintoja 

pienelle mainostilalle ja ostimme Kymppisanomilta 13 eurolla mainostilaa kahdelle 

viikolle. Sillä saimme kahdelle torstaille (20. ja 27. helmikuuta) Kymppipalstalle 

pienen ilmoituksen tapahtumasta, sen ajankohdasta ja paikasta sekä tapahtuman 

sisällöstä.  

 



 45

 

  

Maksetun sanomalehtimainonnan lisäksi laitoimme juuri Kymppisanomien ja Kala-

jokilaakson toimituksille sähköpostia, jossa kerroimme järjestävämme tämmöisen 

tapahtuman opinnäytetyönämme ja että mikäli he ovat kiinnostuneita, niin he voi-

sivat tehdä aiheesta ennakkojutun lehteensä. Kymppisanomat tarttuivat tähän jut-

tuvinkkiin ja tulivat haastattelemaan ja kuvaamaan meitä maanantaina 24. helmi-

kuuta tulevalle tapahtumapaikalle ja juttu oli lehdessä torstaina 27. päivä eli juuri 

sopivasti paria päivää ennen itse tapahtumaa, mikä oli todella tärkeää ja ilmaista 

mainosta tapahtumalle. Kymppisanomien tekemä lehtijuttu tapahtumasta on lo-

pussa liitteessä 2. 

 

Nykypäivänä sosiaalisen median merkitys markkinoinnissa on kasvanut paljon, 

kuten edellä työn teoriaosuudessa jo mainittiinkin. Halusimme ehdottomasti ottaa 

internetin ja sosiaalisen median mukaan myös tämän tapahtuman markkinointiin 

niiden edullisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Facebook toimi tapahtuman tärkeänä 

mainosvälineenä monellakin tapaa. Kuten edellä on jo todettu, niin Facebookissa 

on mahdollista luoda omalle tapahtumalle omat tapahtumasivut, josta löytyy kaikki 

olennaiset tiedot tapahtumasta ja ihmisiä on mahdollista kutsua osallistumaan ta-

pahtumaan sitä kautta.  

 

Käytimme tätä Facebookin ominaisuutta hyväksemme ja loimme laskiaistapahtu-

mallemme omat Facebook-sivut, missä oli tiedot tapahtuman ajankohdasta, pai-

kasta, ohjelmasta jne. Tapahtumasivulle laitoimme myös tapahtuman virallisen 

mainoksen sähköisessä muodossa. Tapahtumasivun luomisen jälkeen aloimme 

mainostaa sitä omille ystävillemme, jotka puolestaan kutsuivat mukaan omia ystä-

viänsä jne. Tapahtuman Facebook-sivujen kautta tapahtumaan ilmoitti osallistu-

vansa noin parikymmentä ihmistä ja saman verran oli niitä, jotka ilmoittivat ehkä 

osallistuvansa tapahtumaan.  

 

Tapahtuman virallista mainosta levitettiin Facebookissa myös Ylivieskan 4H-

yhdistyksen omilla Facebook-sivuilla kuin myös Ylivieskan tapahtumien Facebook-

sivuilla, mikä on suosittu sivusto ja siellä mainostetaan paljon erilaisia Ylivieskan 

tapahtumia. Lisäksi tietenkin me tapahtuman järjestäjät sekä talkoolaiset jaoimme 

tapahtuman mainosta henkilökohtaisilla Facebook-sivuillamme, jotta mainos saisi 

mahdollisimman paljon näkyvyyttä. 
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Facebookin lisäksi käytimme internettiä hyväksi mainonnassa sillä tavoin, että lai-

toimme tiedot tapahtumasta sekä Ylivieskan kaupungin kotisivujen tapahtumaka-

lenteriin kuin myös Kalajokilaakso –lehden internetsivujen tapahtumakalenteriin. 

Nämä tapahtumakalenterit eivät välttämättä ole kovin suosittuja ja ne ovat näillä 

sivuilla hieman piilossa, mutta halusimme kuitenkin laittaa tiedot tapahtumasta 

myös sinne, koska sekin oli kuitenkin täysin ilmaista mainontaa. 

 

Kokonaisuudessaan tapahtuman markkinointi onnistui mielestäni hyvin ja se oli 

riittävää, kun ottaa huomioon tapahtuman pienen koon sekä ennen kaikkea siihen 

varatun rajallisen budjetin. Markkinoinnin osalta rahaa meni pelkästään Kymp-

pisanomien pieneen mainokseen, joka maksoi sen 13 euroa. Näin pienen tapah-

tuman kohdalla emme edes harkinneet minkään suuremman mainoskampanjan 

tekemistä, koska se olisi ollut aivan liian kallista ja aikaa vievää.  

 
 
 
6.3 Tapahtuman toteutus ja jälkimarkkinointi 

 

Kuten edellä teoriaosuudessa on todettu, tapahtuman toteutusvaihe alkaa tapah-

tuman rakennusvaiheesta. Meillä tapahtuman rakennusvaihe alkoi jo itse tapah-

tumapäivää edeltäneenä päivänä eli perjantaina, jolloin halusimme saada kaiken 

mahdollisen valmiiksi tapahtumapaikalle, jotta tapahtumapäivän aamulle jäisi 

mahdollisimman vähän laitettavaa. Perjantaina Kiviojan koulun oppilaat pääsivät 

talviloman viettoon aikaisin iltapäivästä, joten tuleva tapahtumapaikka oli sopivasti 

tyhjillään iltapäivästä ja meidän oli helppoa olla laittamassa paikkoja valmiiksi tule-

vaa päivää varten. 

 

Perjantaina yksi tärkeimmistä tehtävistä oli käydä kaupassa ostamassa kaikki tar-

vittavat ainekset ja materiaalit, jotta tapahtumapäivänä ei tarvitsisi enää lähteä 

kauppaan jonottamaan. Kävimme Ylivieskan Halpa-Hallista ostamassa isot määrät 

aineksia vohveleiden tekoa varten sekä myytävät kylmät ja kuumat juomat, kerta-

käyttöasiat, servetit, karkit, ilmapallot, serpentiinit sekä yhden ison jumppapallon 

elefanttijalkapalloa varten, koska sitä ei Ylivieskan 4H-yhdistykseltä löytynyt val-

miiksi.  
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Tämä kauppareissu oli tapahtuman menoista suurin kertaerä ja siihen kului rahaa 

vähän vajaa 300 euroa. Tämä oli aika iso summa, mutta kaikki jäljelle jäävät tava-

rat jäivät kuitenkin 4H-yhdistykselle itselleen ja he voivat käyttää niitä myös tule-

vissa tapahtumissaan. Kauppareissun lisäksi perjantain ohjelmaan kuului tuoda 

kaikki muu rekvisiitta valmiiksi tapahtumapaikalle. Makkaramyyntiä varten saimme 

käyttöömme 4H-yhdistyksen omat grillit, jotka tuotiin paikan päälle jo perjantaina ja 

testasimme niiden toimivuuden sekä varmistimme nestekaasujen riittävyyden.  

 

Topi-nallen maskottipuku haettiin matkahuollosta valmiiksi ja yksi menoerä syntyi-

kin maskotin postikuluista, joihin meni rahaa 18 euroa. Myyntikojuja varten tarvit-

simme kaksi kassalipasta, joten ne laitettiin valmiiksi perjantaina ja niihin tarpeeksi 

vaihtorahoja. Lopuksi kävimme perjantaina läpi jokaisen ohjelmapisteen paikat 

sekä kävimme läpi muistilistojamme, että olemme varmasti muistaneet hankkia 

kaiken tarpeellisen ja kaikki olisi valmiina seuraavaa tärkeää päivää varten.  

 

Perjantaina saimme kaiken sen verran hyvälle mallille, että meidän tarvitsi tulla 

lauantaiaamuna tapahtumapaikalle vasta yhdeksältä eli kaksi tuntia ennen tapah-

tuman alkua. Sekä me järjestäjät että talkoolaiset saavuimme paikalle yhdeksältä 

ja kukin alkoi huolehtia oman pisteensä kuntoon laittamisesta. Lisäksi autoimme 

toinen toisiamme sitä mukaan kun kukin oli saanut oman pisteensä valmiiksi. 

 

Tapahtumapäivän aamuna sää näytti siinä mielessä hyvältä, ettei vettä satanut, 

mutta lumitilanne oli todella heikko ja mäenlaskuun tarkoitetussa mäessä oli pelk-

kää vaarallista jääkerrosta. Olimme kyselleet Ylivieskan kaupungilta, että olisiko 

mäkeen mahdollista tuoda lunta jostain lumenkaatopaikalta, mutta talvi oli ollut niin 

vähäluminen, ettei lunta ollut edes siellä. Päätimme pian, ettei mäessä pystyisi 

mäkeä laskemaan turvallisuussyistä ja rajasimme alueen turvanauhalla, jotta ku-

kaan ei menisi loukkaamaan itseään mäkeen.  

 

Huomasimme jo ennen tapahtuman alkua, että olimme arvioineet vohveleihin tar-

vittavien aineksien määrän alakanttiin ja yksi talkoolaisista lähti autollaan äkkiä 

hakemaan kaupasta lisää. Onneksi tässä ei päässyt tapahtumaan suurta vahin-

koa, kun ainekset saatiin paikalle nopeasti ja vohvelipisteestä vastaavat pystyivät 

jatkamaan hommiaan pian.  
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Kerkesimme hyvin laittamaan ennen tapahtuman alkua kaiken valmiiksi ja sitten 

saimmekin alkaa jännittämään tapahtuman alkua ja sitä, että minkä verran tapah-

tuma tulee lopulta vetämään väkeä. 

 

Ensimmäiset vieraat saapuivat paikalle jo ennen yhtätoista, mutta onneksi olimme 

saaneet siinä vaiheessa jo ensimmäiset makkaratkin lämpimiksi, joten pystyimme 

hyvin ottamaan heidät vastaan. Yhdentoista jälkeen paikalle virtasi väkeä tasaise-

na virtana ja ihmiset näyttivät saapuneen paikalle koko perheen voimin, kuten ha-

lusimmekin. Aluksi oli tarkoitus, että minä ja Suvi emme olisi tapahtuman järjestä-

jinä sidottuna millekään pisteelle, jotta voisimme seurata tapahtuman kulkua rau-

hassa ja olla apuna aina siellä missä apua milloinkin tarvittaisiin. Mutta koska tal-

koolaisia oli niin vaikeaa saada mukaan, meidän oli lopulta pakko laittaa itsemme-

kin töihin avuksi jollekin pisteelle, joten Suvi meni sisätiloihin vastaamaan vohveli-

pisteen myynnistä ja minä puolestani olin ulkona vastaamassa makkarapisteellä 

ihmisten rahastamisesta.  

 

Pystyin kuitenkin hyvin seuraamaan tapahtuman kulkua siitä huolimatta ja aina 

välillä rauhallisempana hetkenä kävin kiertelemässä muillakin pisteillä kyselemäs-

sä, että onko tullut mitään ongelmia. Siinä mielessä oli hyväkin, että olin vastaa-

massa makkarapuolen kassasta, kun siinä ihmisiä palvellessa pystyi keskustele-

maan ihmisten kanssa ja vastaanottamaan palautetta tapahtumasta. Emme olleet 

tehneet tapahtumaan muuten mitään palautelomakkeita, joilla kerätä ihmisiltä pa-

lautetta, niin siksi tämän suullisen palautteen saaminen oli tärkeää. Ihmisiltä saa-

mani palaute oli pääasiassa positiivista, vaikka osa ihmisistä harmitteli laskiaista-

pahtuman lumettomuutta. 

 

Noin tapahtuman puolivälissä paikalle saapui Kalajokilaakso –lehden toimittaja 

tehdäkseen juttua tapahtumasta sekä haastatellakseen meitä tapahtuman järjestä-

jiä. Hän kierteli tapahtumassa ottamassa kuvia sekä kyselemässä tapahtumakävi-

jöiden kommentteja tapahtumasta sekä haastatteli lopuksi minua toisena tapahtu-

man järjestäjänä sekä Kaasista 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Hänen teke-

mänsä lehtijuttu tapahtumasta löytyy lopusta liitteestä 3. 
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Kuten työn teoriaosuudessakin mainittiin, niin kuukausien suunnittelutyön vaatinut 

kahden tunnin tapahtuma oli hetkessä ohi. Tapahtuma sujui lasten normaalia rie-

haantumista lukuun ottamatta hyvin eikä ensiapupisteelle onneksi ollut tarvetta 

eikä mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia tullut eteen. Poniajelusta vastanneet 

hoitivat myös hommansa todella hyvin ja heilläkin riitti omalla pisteellään jonoa 

oikeastaan koko tapahtuman ajan. 

 

Sisätiloissa vohvelipuolella oli ollut välillä todella kiirettä ja kassalle oli muodostu-

nut jonoa, mutta siitäkin oli selvitty. Jokaisella myyntipisteellä ongelmaksi muodos-

tuivat vaihtorahojen vähäisyys ja niiden loppuminen, kun olimme varanneet koko 

pohjakassan pelkästään kolikoina, mikä ei selvästikään ollut järkevää. Onneksi 

tilanteista selvittiin, kun kävimme aina vaihtamassa rahoja keskenämme ja lisäksi 

toiminnanjohtaja kävi vaihtamassa vaihtorahaa kesken tapahtuman. 

 

Tapahtumassa riitti väkeä hyvin ensimmäiset puolitoista tuntia, mutta viimeisen 

puolen tunnin aikana hiljeni jo selvästi ja ihmiset alkoivat lähteä takaisin koteihin-

sa, joten olimme osanneet arvioida tapahtuman kestoksi juuri sopivan ajan eli sen 

kaksi tuntia. Tapahtuma-alueen hiljennyttyä ja ihmisten poistettua alkoi tapahtu-

man toteutusvaiheen viimeinen vaihe eli purkuvaihe, joka oli talkoovoimin ohi no-

peasti. Meillä ei mennyt montaakaan tuntia siihen, että saimme tavarat purettua ja 

pakattua autoihin, siivottua koulun jäljiltämme ja lopuksi veimme koko porukan 

voimin kaikki somisteet ja muun rekvisiitan 4H-yhdistyksen varastolle ja tämän 

jälkeen lähdimme kukin koteihimme ja tapahtuman toteutusvaihe oli päättynyt. 

 

Tapahtumaprosessin viimeinen vaihe on jälkimarkkinointi, jolla tarkoitetaan kaikkia 

tapahtuman päättämiseen liittyviä asioita, kuten yhteistyökumppaneiden kiittämis-

tä, palautteen käsittelyä ja kaiken tapahtumaan liittyvän dokumentointia. Kaikkia 

tapahtumassa mukana olleita talkoolaisia kiittelimme kovasti heti tapahtuman pää-

tyttyä ja kaikille yhteistyökumppaneille lähetimme sähköpostilla kiitosviestit heti 

seuraavalla viikolla. Muuten tapahtuman jälkimarkkinointia tulee olemaan tämä 

minun opinnäytetyöni, jossa on dokumentoituna kaikki tapahtuman keskeisimmät 

asiat sekä pohdinnat siitä, miten tapahtuma onnistui, missä onnistuimme erityisesti 

ja missä puolestaan olisi parannettavaa seuraavalla kerralla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa toimeksianta-

jalle eli Ylivieskan 4H-yhdistykselle tapahtuma, jonka tavoitteena oli tulojen hank-

kiminen yhdistykselle sekä samalla yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Tässä 

viimeisessä luvussa arvioin yleensäkin tapahtuman onnistumista, mahdollisia ke-

hittämistarpeita seuraaviin tapahtumiin sekä tapahtuman tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi pohdin myös yleisellä tasolla tätä koko opinnäytetyöprosessia sekä onnis-

tumistani siinä.  

 

Opinnäytetyönä toteutetun tapahtuman päätavoitteena oli siis hankkia tapahtuman 

avulla yhdistykselle lisävaroja, jotka käytettäisiin paikallisen lapsi- ja nuorisotyön 

hyväksi. Tapahtumassa tuloja kertyi kahdesta eri myyntikojusta, joissa myytiin 

Halpa-Hallin tapahtumaan lahjoittamia makkaroita sekä 4H-yhdistyksen varoilla 

hankittuja kylmää sekä kuumaa juotavaa, vohveleita sekä pieniä karkkipusseja. 

Tapahtuman järjestämisestä kuluja aiheutui yllättävänkin paljon. Kaikki tapahtu-

man kulut ja tuotot ovat nähtävissä taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Laskiaistapahtuman tuotot ja kulut 

 

Selitys Tuotot Kulut 

Myyntitulot + 501 €  

Tarvikehankinnat  - 260,25 € 

Kasvomaalit  - 19,90 € 

Topi-puvun kuljetus     - 18 € 

Tapahtumavakuutus                - 60 € 

Kymppisanomien kahden 
viikon mainos 

               - 13€ 

Yhden työntekijän palkka                - 20 € 

 
YHTEENSÄ 

 
+ 109,85 € 
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Kuten taulukosta 4 näkee, niin tapahtuman myyntituotot olivat 501 euroa ja erilai-

sia kuluja tapahtuman järjestämisestä kertyi yhteensä 391,15 euron edestä. Näi-

den lukujen avulla voidaan laskea tapahtuman tulos vähentämällä saaduista 

myyntituotoista tapahtuman järjestämisestä aiheutuneet kulut, jolloin tulokseksi 

saadaan voittoa 109,85 euroa. Tapahtumalle ei ollut asetettu mitään euromääräis-

tä tulostavoitetta, vaan tavoitteena oli vain, ettei tapahtumasta koituisi tappiota 

vaan yhdistykselle saataisiin tuloja lapsi- ja nuorisotyöhön käytettäväksi. 

 

Mielestäni tapahtumasta saadut tulot olivat hyvät ja reilu sata euroakin on yhdis-

tykselle mukava lisätulo, joten tapahtuman päätavoite eli lisätulojen hankkiminen 

onnistui hyvin. Tietenkin tulos olisi voinut olla aina parempikin, kun sen suhteuttaa 

tapahtuman järjestämiseen käytettyyn työmäärään, mutta itse olen tulokseen hyvin 

tyytyväinen. Tulosta olisi voinut yrittää parantaa esimerkiksi myytävien tuotteiden 

hintaa nostamalla, mutta se olisi voinut puolestaan laskea sitten myyntiä kappale-

määräisesti, joten hintojen nostamisella ei välttämättä olisi ollut kuitenkaan suurta 

vaikutusta euromääräiseen tulokseen.  

 

Tapahtuman toisena tavoitteena oli Ylivieskan 4H-yhdistyksen näkyvyyden lisää-

minen. Tämän tavoitteen toteutumista on valitettavasti vaikea mitata mitenkään, 

mutta uskon kyllä yhdistyksen näkyvyyden lisääntyneen jo pelkästään tapahtuman 

kävijämäärän perusteella. Täysin tarkkaa kävijämäärää on mahdotonta tietää, kun 

emme myyneet tapahtumaan mitään pääsylippuja, mutta kilpailuun oli osallistunut 

nimilistan perusteella 124 henkilöä, joten kävijämäärä on ollut todennäköisesti 

hieman vajaa pari sataa kävijää. Tapahtuman kävijämäärään olen myös todella 

tyytyväinen, kun miettii, että miten huonot sääolosuhteet meillä oli laskiaistapah-

tumalle, kun tapahtuma oli täysin lumeton. Yhdistyksen näkyvyyttä lisäsivät var-

masti myös tapahtumasta kirjoitetut kaksi lehtijuttua alueen paikallislehtiin. 

 

Kun miettii tätä tapahtumaa ihan kokonaisuudessaan, niin olen tapahtumaan hyvin 

tyytyväinen. Tapahtuman suunnitteluvaihe sujui mielestäni ilman suurempia on-

gelmia ja itse tapahtuma onnistui yli odotusten. Yksi suurimmista ongelmista oli 

löytää tapahtumaan niitä talkoolaisia mukaan tapahtumaan ja osittain myös sen 

suunnitteluun.  
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Ongelma olisi ehkä voinut olla pienempi, jos tapahtumaa ei olisi järjestetty juuri 

opiskelijoiden hiihtolomaviikolla, jolloin talkoolaisia oli todella vaikeaa saada tapah-

tuman mukaan. Itse tapahtumassa tämä talkoolaisten vähyys näkyi siinä, että me 

järjestäjät jouduimme tosiaan olemaan itsekin kiinni jossain tehtävässä, vaikka 

meidän olisi pitänyt pystyä kiertelemään tapahtumassa rauhassa ja seuraamaan 

sen kulkua sillä tavoin. Mutta kuten edellä jo mainitsin, niin tästä ei kuitenkaan on-

neksi tullut suurta ongelmaa, kun itsekin pystyin seuraamaan tapahtumaa hyvin 

myös makkaramyynnistä käsin ja samalla pystyin hyvin keskustelemaan ihmisten 

kanssa ja heiltä tuli tapahtumasta pääasiassa positiivista palautetta. Osa valitteli ja 

ihmetteli tapahtuman lumettomuutta, mutta he ymmärsivät kuitenkin hyvin, ettei 

me voitu itse asiaan vaikuttaa. 

  

Kun pohtii koko tätä opinnäytetyöprosessia eikä pelkästään käytännön osuutta eli 

itse tapahtumaa, niin suurin ongelma oli siinä, missä järjestyksessä tämä prosessi 

tapahtui. Ongelma oli siinä, että tapahtuman suunnitteluvaiheen käynnistyessä en 

ollut aloittanut tämän työn kirjoittamista vielä ollenkaan ja hyvin äkkiä huomasin, 

että en ehtisikään aloittaa kirjoittamista ennen kuin tapahtuman päätyttyä, koska 

tapahtuman suunnittelu vaati kaiken ajan ja keskittymisen. Minulla siis ei ollut tie-

toa tapahtuman järjestämiseen liittyvästä teoriasta, mutta en kuitenkaan koe, että 

tästä olisi aiheutunut mitään ongelmia.  

 

Aloitin työn teoriaosuuden kirjoittamisen heti maaliskuun alussa tapahtuman jäl-

keen ja kirjoittamisen aloittaminen oli oikeastaan helpompaa silloin, kun opinnäyte-

työn empiirinen osuus oli jo ohi ja minulla oli jo kokemusta tapahtuman järjestämi-

sestä. Aluksi hieman epäilin, miten aiheeseen löytyy lähdemateriaaleja, mutta niitä 

löytyi onneksi todella hyvin ja sain työn teoriaosuuden valmiiksi kevään aikana ja 

sain väliraporttini esitettyä toukokuun viimeisessä opinnäytetyöseminaarissa, vaik-

ka olin varautunut siihen, että se jäisi alkusyksyyn. 

 

Kesällä oli vuorossa työn kirjoittaminen loppuun, mutta vuorotyön ja opinnäytetyön 

kirjoittamisen yhdistäminen oli yllättävän raskasta eikä kauniina kesäpäivänä tieto-

koneen ääreen istahtaminen ollut aina helppoa. Sain kuitenkin otettua itseäni nis-

kasta kiinni ja nyt elokuun lopulla työ on vihdoin ja viimein valmis.  
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Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyö on ollut pitkä prosessi, mihin kului aikaa 

kaikkinensa reilut puoli vuotta. Aluksi ajatus opinnäytetyöstä ja sen laajuudesta 

kauhistutti, mutta olen todella tyytyväinen tähän työhöni sekä siihen, että sain työn 

valmiiksi näin hyvin aikataulussaan. Tämän opinnäytetyön tekeminen on opettanut 

minulle paljon. Varmasti moni tradenomi joutuu työssään mukaan erilaisten tapah-

tumien järjestämiseen ja tässä olen oppinut paljon tapahtuman järjestämisestä ja 

siihen liittyvistä asioista niin teoriassa kuin käytännössäkin. Olen oppinut käytän-

nössä sen, miten paljon pienenkin tapahtuman järjestäminen vaatii työtä ja tämän 

jälkeen osaan erilaisissa tapahtumissa vieraana ollessani arvostaa tapahtuman 

järjestäjiä ja heidän työpanostaan tapahtuman eteen.  

 

Toivon todella, että tästä tapahtumasta sekä opinnäytetyöstä on hyötyä toimek-

siantajalle ja että yhdistys järjestää tällaisia tapahtumia tulevaisuudessakin. Lo-

puksi tahdonkin kiittää toimeksiantajaa Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnanjohta-

jaa Johanna Kaasista tästä mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö Ylivieskan 4H-

yhdistykselle sekä kiittää häntä myös kaikesta tuesta tämän prosessin aikana. Kii-

tos kaikille tapahtumassa ja sen toteutuksessa mukana olleille talkoolaisille sekä 

kaikille yhteistyökumppaneille, ilman teitä tapahtuman toteuttaminen ei olisi ollut 

mahdollista. Kiitos myös opinnäytetyön ohjaajalle sekä muille opettajille kaikesta 

tuesta sekä neuvoista opinnäytetyön suhteen. Kiitokset myös perheelleni sekä 

poikaystävälleni kaikesta tuestanne tämän prosessin aikana. 
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