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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tapahtumasuunnitelma. Työ on toteutettu 
toiminnalisena opinnäytetyönä, jonka toimeksiantaja on Lahden hevosystäväin 
seura ry. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osallistua ensimmäistä kertaa Jokimaan 
raviradalla järjestettävän maaseutuaiheisen tapahtuman suunnitteluun sekä tuottaa 
suunnitteluprojektin pohjalta raportti Lahden hevosystäväin seuralle, jotta seura 
pystyy hyödyntämään raporttia tapahtuman uudelleenjärjestämistä varten.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii tapahtumasuunnittelu. 
Teoriaosio pitää sisällään tapahtumaprojektin vaiheet, sisällön, mainonnan, 
näkyvyyden ja tiedottamisen. Lisäksi teoriaosiossa paneudutaan 
tapahtumamarkkinointiin, projektijohtamiseen, talouteen sekä  lupa- ja 
ilmoitusvaatimuksiin. Teorian aineisto on koottu painetusta kirjallisuudesta sekä 
internet-lähteistä. Empiriaosuus koostuu tapahtumasuunnitteluprojektin raportista. 

Tutkimus on toteutettu laadullisena toimintatutkimuksena. Tutkija osallistui 
suunnitteluprojektiin sekä teki sen eri vaiheista havaintoja, jotka kirjattiin 
muistiinpanoiksi ja päiväkirjamerkinnöiksi. Havaintojen pohjalta koottiin raportti 
tapahtumasuunnitteluprosessista. Tutkimus suoritettiin keväällä 2014.  

Lopuksi opinnäytetyössä tuodaan esille tapahtuman onnistumista lukujen 
muodossa. Johtopäätöksissä pohditaan tapahtumasuunnitelman vaikutuksia 
tulojen muodostumiseen, tapahtumasuunnitelman onnistuneisuutta sekä esitetään 
kehitysehdotuksia.  

Asiasanat: tapahtumasuunnitelma, tapahtumasuunnitteluprojekti, tapahtuma, Elon 
Ilo 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with a countryside event planning process. The event was held in 
Lahti in summer 2014. The thesis was done as a functional study. The client of 
this thesis was Lahden Hevosystäväinseura ry. The purpose of the study was to 
analyze an event-planning process and to produce a report for the case company. 
The countryside event was organized for the first time in Lahti at the Jokimaa 
trotting-track. The case company will benefit from the report if they plan to 
organize the event again. 

The theoretical framework of the study was based on the event planning process 
framework. The theoretical part contains different phases of event project 
management consisting of content planning, marketing, visibility planning and 
advertising of the event. Additionally, the theoretical section focuses on event 
marketing, project management, budget and the licenses of the event. Sources of 
the theoretical section of the study consist of thematically related publications and 
the different sources found on the internet. The empirical part of the study 
includes the report of the event planning project. 

The thesis was carried out as a qualitative action research. The data was obtained 
with participant observation from the event planning process. Observations were 
written and saved to entries or notes. The report describing the event planning 
process is based on these observations. The study was carried out in the spring 
2014.  

Key financial figures of the event are described and analyzed at the end of this 
thesis. In the conclusion part there is also an analysis, which describes how the 
event planning effects the formation of the event revenue. 

Key words: event planning, event planning process, event, Elon Ilo  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tapahtuman tausta ja tavoitteet 

Keskeisenä Ravipaikkana tunnettu Jokimaan ravikeskus on järjestänyt 

ravikilpailuja jo vuodesta 1981. Keskuksen omistaa Lahden Hevosystäväin seura 

ry, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1908. Ravikeskus sijaitsee keskeisellä 

paikalla Lahdessa Jokimaalla hyvien kulkuyhteyksien päässä tarjoten samalla 

hyvät puitteet suurtapahtuman järjestämiselle. Vuosittain Jokimaalla järjestetään 

radan päätapahtuma Suur-Hollola -ajot, joka kerää paikalle tuhansia ihmisiä. 

(Jokimaanravit.fi.)  

Jokimaan ravikeskus järjestää maaseutuaiheisen tapahtuman Elon Ilon 23.–

24.8.2014. Koko perheen tapahtumalla on tavoitteena tuoda monipuolinen 

maaseutu tutuksi ja lähemmäs kaupunkia sekä hyödyntää Jokimaan tarjoamia 

puitteita ja ympäristöä tapahtuman järjestämiselle. Elon Ilo -tapahtuma on myös 

osa Jokimaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmaa toimia monipuolisena 

hevosurheilu-, tapahtuma- ja palvelukeskuksena.  

Maaseutu ja maanviljely ovat asioita, jotka kiinnostavat minua myös 

tulevaisuudessa. Maaseutuaiheisen tapahtuman suunnittelu opinnäytetyön 

tiimoilta antoivat mahdollisuuden toteuttaa toiminnallisen opinnäytetyön sekä 

päästä osallistumaan ja oppimaan tapahtumasuunnittelusta konkreettisesti. 

1.2 Tutkimusmenetelmä, opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymys   

Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tarkoituksena on ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan 

ohjeistamisen, opastamisen, toiminnan järjestämisen tai järkeistämisen tavoittelu 

(Vilkka & Airaksinen, 2003, 9). Tutkimus on suoritettu laadullisena 

toimintatutkimuksena. 

Laadullinen tutkimus käyttää kirjallista tuotosta sanojen ja lauseiden muodossa, 

kun taas määrällinen tutkimus perustuu numeroihin (Kananen, 2008, 24). 

Tutkimusmenetelmänä käytetään toimintatutkimusta. Toimintatutkimus on 
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tutkimusmenetelmä, jonka avulla puututaan todellisen elämän tapahtumiin. 

Toimintatutkimus on tapa tutkia jotain asiaa käytännössä ja pyrkiä esimerkiksi 

kehittämään tai muuttamaan sitä sekä saamaan aikaan todellista muutosta. 

(Virtuaali ammattikorkeakoulu, 2007.) Toimintatutkimuksessa tutkimusprosessi 

etenee yleensä syklisesti. Ensin suunnitellaan ja asetetaan tavoitteet tutkittavalle 

kohteelle. Seuraavaksi toiminnassa tapahtuu muutos, jonka jälkeen seuraa 

muutoksen arviointi ja lopulta seuranta. Prosessin jälkeen aloitetaan jälleen uusi 

kehittämiskierros ja palataan syklin alkuun. Tutkimuksessa tiedon ja 

ymmärryksen määrä kasvaa kumulatiivisesti. Syklisyys tällä periaatteella syventää 

ja edistää tietoa ja ymmärrystä. Toimintatutkimuksessa on oleellista itse tutkijan 

mukana olo. (Kananen, 2008, 82.)    

 

 

Kuvio 1. Toimintatutkimuksen syklit (mukaillen Kananen 2008, 84) 

Tässä tutkimuksessa havainnoidaan tapahtumasuunnittelun keskeisiä piirteitä ja 

kirjataan ne muistiin, jotta suunnitteluprosessista muodostuu kattava raportti  

tapahtuman uudelleenjärjestämistä varten. Tässä opinnäytetyössä käytetyt 

havainnoinnit ja niiden tulokset ovat kerätty muistiinpanoiksi tai 

päiväkirjamerkinnöiksi, joista on saatu hyödyllistä tietoa empiriaosuuteen sekä 

tapahtumaprosessista koottuun raporttiin.  

Havainnointi pohjautuu tarkkailuun, jossa tutkija tarkkailee objektiivisesti 

tutkimuksen kohdetta. Havainnoinnin aikana tutkija kerää muistiinpanoja tai tekee 

kenttäraporttia tutkittavasta kohteesta. (Metsämuuronen, 2008, 42.) Havainnointi 

1.	  
Suunni(elu	  

2.	  
Toiminta	  

3.	  
Arvioin5	  

4.	  
Seuranta	  
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voidaan jakaa neljään eri tapaan osallistua tutkimukseen. Ensimmäinen tapa on 

havainnointi ilman varsinaista osallistumista, toinen on havainnoija osallistujana, 

kolmas on osallistuja havainnoijana ja neljäs on täydellinen osallistuja. 

Toimintatutkimuksissa esiintyy yleisesti yllämainittu kolmas osallistumistapa eli 

osallistuja havainnoijana, jossa tutkija on enemmän toimijan roolissa. 

(Metsämuuronen, 2006, 116 –117.)  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on osallistua tapahtumasuunnitteluun ja tuottaa 

suunnittelun pohjalta raportti Lahden Hevosystäväinseuralle, joka kattaa koko 

tapahtumasuunnitteluprosessin. Raportin tarkoituksena on helpottaa Lahden 

Hevosystäväinseuraa järjestämään tapahtuma uudelleen. Tämän tavoitteen 

pohjalta tutkimuskysymykseksi muodostui ”Miten tapahtuma kannattaa 

toteuttaa?” 

1.3 Opinnäytetyön rajaukset ja keskeiset käsitteet 

Tapahtumaprojektit etenevät vaiheittain. Tapahtumaprojekti kehittyy idean 

ympärille. Ideasta seuraa tavoitteiden määrittely, suunnittelu, toteutus ja lopuksi 

päättäminen. Näistä muodostuu tapahtuman elinkaari, joka vaatii omanlaisia 

toimenpiteitä. (Iiskola-Kesonen, 2004, 8.) Tämä tutkimus on rajattu idean, 

tavoitteiden määrittelyn sekä tapahtumasuunnittelun ympärille. Tapahtuman 

toteutusta sekä päättämistä sivutaan tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa sekä 

johtopäätöksissä tapahtumasta kertovien lukujen ja tulosten muodossa. 

Tapahtumasuunnittelun ajankohta rajoittuu aikavälille helmikuu–toukokuu 

keväällä 2014. Tapahtuman järjestelyt jatkuivat toukokuun jälkeen, jotka on 

rajattu pois tästä opinnäytetyöstä.  

 

Kuvio 2. Opinnäytetyön rajaukset 

Idea Tavoitteiden 
määrittely 

Tapahtuma-
suunnittelu 
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Tämän opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat tapahtumamarkkinointi, 

tapahtumasuunnittelu ja yleisötilaisuus 

 

Tapahtumamarkkinointi: 

Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa tapahtuman ja markkinoin yhdistämistä. 

Tapahtumamarkkinointiin kuuluvat kaikki ne tapahtumat, joissa yritys markkinoi 

tai edistää tuotteidensa myyntiä. (Iiskola-Kesonen, 2004, 60.) 

Tapahtumasuunnittelu: 

Tapahtumaprosessin ensimmäinen, aikaa vievin ja tärkein vaihe on 

tapahtumasuunnittelu (Vallo & Häyrinen, 2012). Suunnittelu auttaa löytämään 

keinot, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa ja tapahtuma onnistuu. Hyvin 

suunniteltu toiminta parantaa myös sen tehokkuutta. Selkeä suunnitelma auttaa 

käyttämään resursseja paremmin ja johtamaan eri toimintoja. (Iiskola-Kesonen, 

2004, 9.) 

Yleisötilaisuus: 

Kokoontumislaissa (530/1999) yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia 

huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, 

joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina (Lampinen, 2009, 5). 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö rakentuu teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään 

tapahtumasuunnitelman kulkua teoreettisesta näkökulmasta ja empiriaosuudessa 

taas käytännön näkökulmasta eli miten Elon Ilo -tapahtumasuunnitelma 

tutkimuksen pohjalta rakentui. Tämän työn rakenteeseen sisältyy myös johdanto, 

jossa esitellään ja avataan työn sisältöä. Työn lopussa yhteenveto ja 

johtopäätökset kokoavat työn pohdintojen tukemana selkeäksi kokonaisuudeksi.  

Työn alkuosa käsittelee tapahtumasuunnitelman kulkua teoriapohjalta. Miten ja 

kuinka tapahtuma tulisi järjestää teoriassa? Teoriaosuuden tarkoitus on käydä 



5 

tapahtumasuunnittelua läpi vaiheittain sekä tuoda tämän opinnäytetyön kannalta 

keskeisimmät osa-alueet esille tutkimuksen tukemiseksi.  

Empiriaosuudessa tuodaan esille kuinka tapahtumasuunnitelma toteutetaan 

käytännössä ja mitä apuvälineitä, menetelmiä sekä työtapoja suunnitelman 

toteuttamiseen käytettiin. Empiriaosuudessa paneudutaan syvemmin 

maaseututapahtuma -Elon Iloon ja itse tutkimukseen, jotka osittain muodostuivat 

teoriaosuuden teemojen pohjalta. Empiriaosuudessa raportoidaan myös 

tapahtumasuunnitteluprosessin sisältöä käytännön näkökulmasta.  

Yhteenvedossa ja johtopäätöksessä vertaillaan teorian sekä empirian 

yhteneväisyyttä, tutkijan omia pohdintoja sekä tutkimusmenetelmän sopivuutta 

aihealueeseen. Tässä osiossa tuodaan myös esille tapahtuman tulot lukuina; Miten 

tapahtuma todellisuudessa onnistui elokuussa 2014?  

 

Kuvio 3. Opinnäytetyön rakenne 

 

 

Johdanto Teoria Empiria 
Yhteenveto & 
Johtopäätökset 
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2 TAPAHTUMASUUNNITTELU TEORIASSA 

2.1 Tapahtumaprojektin vaiheet 

Tapahtumaprojektin elinkaari muodostuu projektin eri vaiheista. Aluksi 

tapahtumasta muodostuu idea, jonka pohjalta rakennetaan tavoitteita. Tavoitteiden 

määrittelun jälkeen aloitetaan tapahtuman suunnittelu. Suunnitteluosioon on 

varattava riittävästi aikaa, jotta saavutetaan parhaimmat keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Suunnittelun jälkeen tapahtuma toteutetaan ja toteutuksen 

jälkeen päätetään. (Iiskola-Kesonen, 2004, 8.)  

 

Kuvio 4.  Tapahtumaprojektin vaiheet (mukaillen Iiskola- Kesonen, 2004, 8) 

2.2 Tapahtuman sisältö: Mitä, miksi, kenelle ja milloin? 

Jokaisella tapahtumalla on tavoite. Tavoite vastaa kysymykseen miksi tapahtuma 

järjestetään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Organisaatio voi esimerkiksi tavoitella 

tapahtuman järjestämisellä julkisuutta järjestäjän tärkeänä pitämälle kohteelle tai 

tapahtuman tavoitteena voi olla varojen keruu tiettyä päämäärää varten. (Vallo & 

Häyrinen, 2003, 129–130.) Tapahtuman tavoitteet voidaan määritellä muun 

muassa taloudellisiin, kilpailullisiin tai imagollisiin tavoitteisiin (Iiskola- 

Kesonen, 2004, 9). Pääsääntöisesti tavoitteet eivät välttämättä rajoitu vain yhteen 

Idea Tavoitteet Suunnittelu Toteutus Päättäminen 
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vaan niitä voi olla useampi. Usein tapahtumilla tavoitellaan taloudellista voittoa, 

mutta tapahtumalla on yleisesti myös jokin sisäinen päämäärä. Sisäiset tavoitteet 

voivat olla esimerkiksi yrityksen ulkoisen imagon rakentamista tai kohentamista. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen, 2002, 45– 46.) Tapahtumalle on aina syytä 

asettaa tavoite, jolloin konkreettisesti mitattavan tavoitteen täyttymistä on 

jälkikäteen myös helpompi arvioida (Vallo & Häyrinen, 2003, 129–130).  

Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tulee olla selvillä kenelle tapahtuma tullaan 

järjestämään eli millainen on tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmää valitessa 

sen analysointi on suoritettava tarkasti. On myös muistettava, että mikä sopii 

yhdelle, niin se ei välttämättä sovi kaikille. (Vallo & Häyrinen, 2003, 135–136.) 

Ensimmäisten asioiden joukossa tapahtumaa suunniteltaessa tulee olla vastaus 

siihen minkälaista yleisötapahtumaa ollaan järjestämässä. Tämän jälkeen 

mietitään enemmän tapahtuman sisältöä ja teemaa, jonka jälkeen puolestaan 

pohditaan millainen on potentiaalinen yleisö ja kenelle tapahtuma halutaan 

järjestää. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen, 2002, 36.) 

Usein tapahtuman järjestämisen ajankohdalla on suuri merkitys. Tapahtuman 

luonne puolestaan vaikuttaa siihen milloin tapahtuma on tarkoituksenmukaista 

järjestää. Kohderyhmän valinta määrittelee melko pitkälle milloin tapahtuma on 

kannattavaa järjestää. Luonnollisesti kesäjuhlia järjestetään kesällä ja talvijuhlat 

taas talvella, mutta ajankohtaan saattaa vaikuttaa usein myös ulkoiset tekijät, 

kuten suositut tv-ohjelmat tai muut samanaikaiset tapahtumat. Työssäkäyvien ja 

koululaisten loma-ajankohdat ovat hyödyllistä ottaa myös huomioon tapahtuman 

ajankohtaa suunniteltaessa. Joskus tietyntyyppisissä tapahtumissa jopa 

viikonpäivällä ja kellonajalla saattaa olla vaikuttava merkitys tapahtuman 

kävijämäärään. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen, 2002, 36.) 

2.3 Tapahtuman projektijohtaminen  

Juhlan tai tapahtuman valmistelu määritellään projektiksi. On olemassa monia 

erilaisia projektijohtamisen tapoja toteuttaa onnistunut tapahtuma. 

Projektijohtaminen kuitenkin sisältää yleisesti tapahtuman suunnittelun, 

toteutuksen, projektin valvonnan sekä päättämisen. (Bowdin, Allen, O´Toole, 

Harris & McDonnell, 2011, 257.) 
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Projektin laajudesta riippuen projektiorganisaatio pitää sisällään projektiryhmän ja 

projektin johtoryhmän. Projektiryhmää voidaan nimittää myös työryhmäksi, jotka 

suorittavat projektin vaatimaa työtä. Projektin johtoryhmää voidaan puolestaan 

nimittää valvontaryhmäksi, joka valvoo työn kulkua. (Stenlund, 1996, 18.)  

Tapahtuman projektijohtaminen on tietynlainen kokonaisuus. Projektijohtamisen 

yksi tärkeistä piirteistä on keskittyä tapahtuman luomiseen ei vain siihen mitä 

tapahtumassa tapahtuu. Tapahtuman projektijohtamisprosessi vie yleensä aikaa 

jopa kuukausia tai vuosia. (Bowdin, Allen, O´Toole, Harris & McDonnell, 2011, 

154.) Tapahtuma vaatii henkilön , joka vie tapahtumaa eteenpäin opastaen 

prosessissa sekä jakaen tietonsa muiden projektin työntekijöiden kanssa. 

Tapahtumajohtajan on otettava vastuu projektin etenemisestä, jotta prosessin 

kulku edistyisi sujuvasti. (Mallen & Adams, 2013, 26.) Projektipäälliköllä on 

omanlainen rooli projektissa, kuten kokonaisuuden hallitseminen ja kyky yhdistää 

asioita, jotka vaikuttavat tapahtuman onnistumiseen. On omattava myös hyvät 

organisointitaidot järjestelläkseen omat ja muiden työt sekä oltava päävastuussa 

rekrytoinnista. Projektipäällikön on hallittava myös taloustietoa ja budjetointia. 

Kaikesta ei tarvitse kuitenkaan tietää kaikkea. On tärkeä haalia ympärilleen 

osaavat työntekijät ja delegoida työtehtäviä eteenpäin. Tapahtuman johtajaksi ei 

tarvitse kasvaa hetkessä. Johtamisesta voi myös hankkia kokemusta vähitellen 

pienemmistä kokonaisuuksista. (Iiskola- Kesonen, 2004, 38.) 

Tapahtuman projektijohtamista helpottavat seuraavat viisi eri vaihetta. Projektin 

alullepano on ensimmäinen vaihe, kun mietitään ideaa ja syytä projektille  sekä 

kehitetään ja asetetaan sille tavoitteita. Toinen vaihe on tapahtumanprojektin 

suunnittelu. Suunnittelu on työn luonnehtimista ja suunnittelua, siitä mitän tullaan 

tarvitsemaan ja miten eri töiden osa-alueet yhdistetään toisiinsa. 

Projektijohtamisen päätehtävä onkin yhdistää olemassa olevat suunnitelman 

perustat toisiinsa. Projektin kolmas vaihe on toteutus. Toteutusvaiheessa 

projektijohtaminen käsittelee muun muassa projektin hallintaa, seurantaa, 

päätöksen tekoa suunnitelmien ja todellisuuden välillä, aikatauluttamista sekä 

työntekijöiden palkkausta. Neljäs vaihe on itse tapahtuma ja viides puolestaan 

tapahtuman päättäminen. (Bowdin, Allen, O´Toole, Harris & McDonnell, 2011, 

158-159.) 
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2.4 Tapahtuman talous ja budjetointi 

Taloudellisia tavoitteita suunniteltaessa on ensin määriteltävä, halutaanko 

tapahtumalla ansaita voittoa vai vaan kattaa tapahtumasta aiheutuvat kulut. 

Budjetin suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja vaivaa, sillä budjetin selkeä 

laadinta on äärimmäisen tärkeää tapahtuman onnistumisen sekä tapahtuman 

yleisen ja taloudellisen kontrollin ylläpitämisen kannalta. (Shone, Parry, 2008, 

100.) Budjettiprosessi pitää sisällään kulujen määrittelyä, tulojen arviointia sekä 

taloudellisten resurssien jakamista (Bowdin, Allen, O´Toole, Harris & 

McDonnell, 2011, 192).  

Tapahtuman järjestämisessä yleisömäärän arviointi voi olla haasteellista. Budjettia 

suunniteltaessa olisi kuitenkin arvioitava tapahtuman kävijämäärä oli tapahtuma 

sitten pääsymaksuton tai –maksullinen. Mikäli tapahtuma järjestetään 

ensimmäistä kertaa, voidaan kävijämäärän arviointiin hyödyntää vertailua muihin 

vastaaviin tapahtumiin, joista voidaan saada esimerkkiä. Suoraa 

tapahtumavertailua ei kuitenkaan ole suotavaa tehdä, mikäli kyseinen tapahtuma 

järjestetään ensimmäistä kertaa. ( Kauhanen, Juurakko, Kauhanen, 2002, 46–47.)  

Tapahtumasuunnitelman ideointi vaiheessa raha nousee usein puheenaiheeksi. 

Kuinka paljon projektiin ollaan valmiita sijoittamaan ja mikä on käytettävissä 

oleva rahamäärä tapahtumaprojektia ajatellen? Edullisimmillaan tapahtumaa 

työstetään mahdollisimman paljon oman henkilöstön voimin. Mikäli rahaa on 

kuitenkin käytössä enemmän, niin helpointa on turvautua tapahtumatoimistojen 

ammattitaitoon. Tapahtumatoimistolle on hyvä tehdä selvyyden vuoksi alustava 

budjettilaskelma, jotta molemmat osapuolet tietävät käytettävät varat tapahtuman 

tuottamiseen. (Vallo & Häyrinen, 2003, 165–166.) Tapahtuman budjetin 

suunnittelussa on järkevää tavoitella tilannetta, jossa talouspuoli on tasapainossa 

ja kulujen kattaminen on toteutunut jo ennen ensimmäisen pääsylipun myyntiä. 

On tärkeää yrittää haalia tulonlähteitä muualta kuin lipputuloista, mikäli 

päädytään tilanteeseen, jossa kulut ovat tuloja suuremmat. Muut tulonlähteet 

voivat olla esimerkiksi sponsorointiyhteistyöt tai avustukset. Pääsylippujen 

ennakkomyynnillä pystytään myös vaikuttamaan yleisömäärän suuruuteen 

esimerkiksi huonon sään sattuessa tapahtumapäivälle. (Iiskola- Kesonen, 2004, 

77.)  
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Tapahtuman taloudellinen tulos voidaan laskea pelkistetysti vähentämällä 

tapahtuman tuotoista tapahtuman kulut (Iiskola- Kesonen, 2004, 76).  Alla 

nähdään esimerkki tapahtumabudjetista taulukkomuodossa, jossa on otettu 

huomioon tapahtuman tulot ja menot.  

 

Taulukko 1. Esimerkki tapahtumabudjetista (mukaillen Iiskola- Kesonen, 2004, 

77).   

2.5 Tapahtumamarkkinointi 

Kokoontumislaki (530/1999) määrittelee yleisötilaisuuden tarkoittavan yleisölle 

avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia 

tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina (Lampinen, 2009, 5). Sen 

sijaan tapahtumamarkkinointi tarkoittaa markkinoinnin ja tapahtuman 

yhdistämistä. Markkinointi on tavoitteellista toimintaa, jonka tehtävänä on välittää 

organisaation haluama viesti ja saada ihminen toimimaan organisaation 

toivomalla tavalla. Tapahtumamarkkinoinniksi voidaan myös lukea kaikki 

tapahtumat, joissa yritys markkinoi tai muuten edistää tuotteidensa tai 

palveluidensa myyntiä. Kun puhutaan tapahtumamarkkinoinnista, pitää seuraavien 

kriteerien täyttyä:  
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• Tapahtuma on etukäteen suunniteltu. 

• Tavoite ja kohderyhmä on määritelty. 

• Tapahtumassa toteutuvat kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja 

vuorovaikutteisuus. 

Tapahtumamarkkinoinnille tulee aina asettaa tavoite. Yksittäisen tapahtuman 

tavoitteena voi olla esimerkiksi näkyvyyden hankkiminen, nykyisten 

asiakassuhteiden lujittaminen, yrityskuvan kehittäminen tai tuotteiden ja 

palveluiden esittely ja myyminen. (Vallo & Häyrinen, 2012, 19–20, 22.) 

2.6 Tapahtumamainos 

Mainosta suunniteltaessa on otettava huomioon sen kerronnallinen puoli eli millä 

tavoin mainoksen muoto, sisältö ja mukautuminen tuodaan ilmi. Näillä kolmella 

eri osa-alueella pystytään vaikuttamaan ihmisten eri aisteihin, järkeen ja tunteisiin 

sekä kohderyhmän valintaan. Mainosta suunniteltaessa on myös huomioitava 

mainoksen sisältö ja ymmärrettävyys käyttäen hyödyksi erilaisia 

mediaelementtejä. Näitä ovat teksti, kuva, ääni ja liikkuva kuva. Tekstillä 

pystytään esittämään mainoksen informaatio yksityiskohtaisesti, kuvalla 

puolestaan voidaan havainnollistaa mainoksen ydinasia nopeasti ja helposti. 

Mediaelementtejä kannattaa kuitenkin käyttää kohtuudella, jotta mainoksen 

sanoma jäisi helpoiten katsojan mieleen. (Suomen mediaopas, 2014.) Mainoksen 

sisältö on ymmärrettävä muutamassa sekunnissa, jotta se olisi toimiva. Hyvä 

mainos aukeaa nopeasti katsojalle, mutta myös vangitsee hänet ilmoituksen 

ääreen. (Taloussanomat, 2001.) 

2.7 Tapahtuman näkyvyys 

Tapahtuman näkyvyyttä on hyvä seurata jo heti alkuvaiheesta lähtien. Näkyvyys 

voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen ja ne ovat paikallinen, alueellinen, 

valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys. Näkyvyyden seuraaminen tuo 

helpotusta seuraavan vastaavanlaisen tapahtuman järjestämiseen. Tämän pohjalta 

pystytään ennakoimaan esimerkiksi paikallislehtien tapaa toimia tulevan 

tapahtuman käsittelemisessä. (Kauhanen, Juurakko, Kauhanen, 2002, 46–47.)  
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2.8 Viestintä ja tiedottaminen 

Tapahtumaa sekä markkinoidaan että tiedotetaan. Tapahtuman markkinointi 

kohdistetaan tapahtumassa kävijöille sekä yhteistyökumppaneille. Virallisen 

tiedon levittäminen on tapahtumasta tiedottamista. Halutun kohderyhmän 

tavoittamiseksi on markkinointi ja tiedottaminen osattava kohdistaa oikeaan 

kohderyhmään. Kohderyhmä on hyvä kartoittaa etukäteen. Useita eri 

markkinointikeinoja suositellaan käyttämään samanaikaisesti, jotta haluttu viesti 

saadaan perille. (Tapahtumatoimisto, 2014.) 

Tapahtuman tiedottaminen jaetaan kahteen eri osa-alueeseen. Ulkoiseen ja 

sisäiseen tiedottamiseen. Ulkoinen tiedottaminen on kohdistettu 

tapahtumakävijöille, myyntikanaville sekä joukkotiedotusvälineille. Sisäinen 

tiedottaminen on puolestaan kohdistettu yrityksen omalle henkilöstölle, 

tapahtuman esiintyjille ja alihankkijoille. (Kauhanen, Juurako & Kauhanen, 2002, 

115–116.) Useinmiten projektipäällikkö on vastuussa tapahtuman tiedottamisesta, 

koska projektipäälliköllä on yleisesti eniten tietoa tapahtumasta ja sen 

yksityiskohdista. Projektipäälliköllä saattaa usein olla paljon muuta työtä 

tapahtumaa suunniteltaessa, jolloin tiedottamisen huolelliseen toteuttamiseen ei 

ole riittävästi aikaa. Tällöin on syytä valita omat vastuuhenkilöt sisäiseen ja 

ulkoiseen tiedottamiseen. (Iiskola- Kesonen, 2004, 63.) 

Viestinnälle ja tiedottamiselle on valittava sellaiset kanavat, jotka sopivat 

järjestettävälle tapahtumalle. Tiedotteen sisältöön vaikuttaa myös valittu 

viestintäkanava. Esimerkiksi nettisivuilla julkaistun tiedotteen sisältö tulee olla 

lyhyttä ja ytimekästä. Paperiversioinen tiedote voi taas puolestaan sisältää 

laajempaa informaatiota tapahtumasta. Ulkoisen viestinnän tärkeimpiä kanavia 

ovat seuraavat: 
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• www-sivut 
• sanoma- ja aikakausilehdet 
• kaupungin kanavat 
• banderollit ja julisteet 
• esitteet 
• ilmoitustaulut 
• mobiilipalvelut 
• sähköposti 

	  

Hyvä tiedote sisältää hyvää suomen kieltä. Tiedotteen on oltava helppolukuinen ja 

selkeä. Päätekstin tulisi mahtua yhdelle sivulle, josta käy ilmi vastaukset 

seuraaviin kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä ja miksi. (Iiskola-Kesonen, 

2004, 64–65.) 

2.9 Tapahtuman luvat ja ilmoitukset 

Yleisötilaisuudesta on tehtävä ilmoitus järjestettävän paikkakunnan poliisille 

tapahtuman koosta riippuen. Ilmoitusta ei tule tehdä, mikäli tapahtuman vähäinen 

osallistujamäärä, tapahtuman luonne tai järjestämispaikan sijainti eivät edellytä 

erillisiä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille ja 

ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erillisiä liikkennejärjestelyjä 

tapahtumaa koskien. Mikäli tapahtuma vaatii ilmoituksen tekoa, on se tehtävä 

vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtuman alkamisajankohtaa. (Poliisi, 2014.) 

Yleisötapahtuman turvallisuuden kattamiseksi tapahtumiin on laadittava 

pelastussuunnitelma, mikäli tapahtuman kävijämäärä ylittää arvioidun 200 

henkilön rajan. Muita syitä pelastussuunnitelman laatimiselle ovat esimerkiksi: 

avotulen, ilotulitteiden tai pyroteknisten tuotteiden käyttö sekä tavanomaisesta 

poikkeavat poistumistiet tai erityistä vaaraa aiheuttava tapahtuman luonne. (Päijät-

Hämeen Pelastuslaitos, 2014.) 

Pelastussuunnitelman sisältö kattaa selvityksen tai arvion yleisötilaisuuden 

vaaroista ja riskeistä, joiden pohjalta laaditaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. 

Viimeiseksi tapahtuman toteuttava henkilöstö perehdytetään ohjeisiin 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vaaratilanteissa toimimiseen sekä ohjeistetaan 

myös tapahtumaan osallistuvaa yleisöä yllä mainituilla keinoilla. 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta 
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ennen tapahtuman alkamista oman alueen pelastusviranomaisille. (Päijät-Hämeen 

Pelastuslaitos, 2014.) 

Muut luvat ja ilmoitukset koostuvat esimerkiksi elintarvikeluvasta, ilmoituksesta 

tekijänoikeuskorvauksista, meluilmoituksesta sekä ympäristösuunnitelmasta. 

Elintarvikelupaa tarvitaan, mikäli yleisötilaisuudessa myydään tai tarjoillaan 

elintarvikkeita ja arvioitu kävijämäärä ylittää 500 henkilön rajan. Ilmoitus on 

tehtävä terveystarkastajalle vähintään 15 vuorokautta ennen tapahtuman 

alkamista. Tekijänoikeuskorvauksista on tehtävä ilmoitus Teostoon ja Gramexiin, 

kun tapahtumassa käytetään äänitettyä musiikkia tai live-musiikkia. Kuntien 

järjestyssäännöt asettavat tiettyjä ehtoja melun tasolle ja ajankohdalle. 

Tapahtuman kaikesta tilapäisestä aiheutuvasta melusta on tehtävä ilmoitus 

paikkakunnan ympäristösuojeluviranomaisille vähintään kuukautta ennen 

tapahtuman alkamisajankohtaa. Ympäristösuunnitelma on hyvä laatia 

tapahtumapaikan siisteyttä ja jätteiden lajittelua koskien. Jätteiden 

lajitteluvaatimukset ovat usein myös paikkakuntakohtaisia sekä kunnilla on 

erillisiä jätehuoltomääräyksiä tapahtumille. Tapahtuman ympäristövaikutuksia 

voidaan pienentää huolellisesti suunnitellulla ympäristösuunnitelmalla.	  (Iiskola-

Kesonen, 2004, 90–94.) 
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3 TAPAHTUMASUUNNITTELU CASE ELON ILO 

3.1 Tutkimuksen työkalut ja alustava suunnitelma 

Toimintatutkimuksena suoritetussa työssä tutkimusaineistona on käytetty tutkijan 

keräämiä havaintoja eri suunnitteluvaiheista. Havainnot ovat kerätty päiväkirja- 

tai muistiinpanomerkinnöiksi. Havainnot perustuvat 

tapahtumasunnittelutapaamisissa käytyihin asioihin ja päätöksiin, kuten 

esimerkiksi päätöksiin pääsylippujen hinnoista, markkinointimateriaalin sisällöstä 

tai tapahtuman ohjelman sisällöstä. Näistä on koottu yhteenvetoja ja lopulta nämä 

ovat koottu yhdeksi kokonaisuudeksi muodostaen tapahtumasuunnitelman sekä 

aineiston pohjalta kootun raportin tapahtumasuunnitteluprosessista.  

Helmikuussa 2014 järjestettiin ensimmäinen tapaaminen Jokimaan 

ravikeskuksessa ja saatettiin tapahtuman suunnittelu alulle. Tapahtumasta tehtiin 

ensimmäiseksi alustava suunnitelma, (Liite 1). Alustavaan suunnitelmaan oli 

hahmoteltu tapahtuman ajankohtaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, 

segmenttiryhmää, tapahtuman ja ohjelman sisältöä, markkinointia, henkilökunnan 

tarvetta sekä budjettia. Tapahtuman suunnitteluun liittyvät oheismateriaalit ja 

liitteet löytyvät raportin lopusta, jotka ovat merkitty tekstiin lihavoidulla fontilla. 

3.2 Projektiorganisaatio 

Tapahtuman suunnittelu alkoi helmikuussa 2014. Tapahtuman suunnitteluun 

koottiin oma projektiorganisaatio. Jäsenet vastasivat tapahtuman suunnittelusta 

kevään 2014 aikana. Tapahtuman suunitteluryhmään kuuluivat Jokimaan 

ravikeskuksen toimitusjohtaja Tomi Himanka, projektikoordinaattori ja 

tapahtumatuottaja Iina Rastas, markkinointivaliokunnan jäsen Joonas Järvinen, 

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija ja tapahtumatuottaja Emmi Pekkala. 

Huhtikuussa mukaan päätettiin ottaa Lahden ammattikorkeakoulun kymmenen 

hengen opiskelijaryhmä, joka toisi lisää resursseja myyntipaikkojen 

myyntityöhön. Tomi Himangan vastuualueeseen kuuluivat suuret 

näytteilleasettajat, suurempien mainoskampanjoiden hankinta, budjetointi sekä 
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vastuu tapahtumasta kokonaisuudessaan. Iina Rastaan vastuualueeseen kuului 

osittain eläinten hankinta sekä näytteilleasettajien hankinta, ohjelman sisällön 

tuottaminen sekä markkinointisisällön hankinta ja toteutus. Joonas Järvisen 

vastuualueeseen kuului konsultin rooli. Emmi Pekkala vastasi osittain eläinten 

hankinnasta, näytteilleasettajien hankinnasta, osittain markkinointisisällön 

suunnittelusta sekä tapahtumasuunnittelun raportin toteuttamisesta. 

Opiskelijaryhmä vastasi myyntipaikkojen myyntityöstä kahden viikon 

ajanjaksolla huhtikuussa ja kahden opiskelijan voimin toukokuun ajan.  

 

 
 

Kuvio 4. Projektiorganisaation esittely  

3.3   Alustava aikataulusuunnitelma 

Tapahtuman suunnittelulle koottiin alustava aikataulusuunnitelma, (Liite 2). 

Aikataulusuunnitelma tehtiin maaliskuu – toukokuu väliselle ajalle. Suunnitelma 

Projektiorganisaatio 

Toimitusjohtaja   
Tomi Himanka 

Tapahtumatuottaja 
Emmi  Pekkala 

Konsultti  
Joonas Järvinen 

Myyntipaikat 
Opiskelijaryhmä 

Tapahtumatuottaja 
Iina Rastas 
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sisälsi keskeisiä asioita tapahtuman suunnitteluun liittyen, kuten tapahtuman 

nimen valinta, myyntipaikkahintojen ja lippuhintojen päättäminen, kirjallisen 

tiedotteen laatiminen, aluekartan suunnittelu ja toteutus sekä vastuualuejako. 

Huhtikuun sisällöksi oltiin suunniteltu jälleen budjetin arvioimista, 

myyntipaikkojen myyntiä, markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista, 

yhteydenottoa mainostoimistoon. Toukokuulle jäisi puolestaan ohjelman sisällön 

suunnittelu ja aikataulutus sekä eläinten hankinta. Aikataulusuunnitelma muuttui 

melko paljon matkan varrella ja kaikkia suunnitelmassa mukana olleita ideoita ei 

käytetty lopullisessa toteutuksessa.  

3.4 Tapahtuman nimen valinta 

Tapahtuman nimivalinta muodostui muutaman eri vaihtoehdon joukosta Elon ilo 

–tapahtumaksi. Elon ilo kuvastaa erinomaisesti myös ajankohtaa, jolloin 

tapahtuma on suunnitteilla järjestää. Ennen virallista nimeämistä tapahtumasta 

käytettiin nimeä Elävä Maaseutu –tapahtuma. 

3.5    Tapahtuman kohderyhmä  

Tapahtuma on haluttu suunnata lapsiperheille sekä lähiruoan ja maaseudun 

ystäville. Tapahtuma on kokoperheen yleisötilaisuus, jossa tulee olemaan 

ohjelmaa ja nähtävää monelle eri ikäryhmälle. Tapahtumaan odotetaan 10 000 

kävijää viikonlopun aikana. Porin raviradalla sekä Kouvolan raviradalla on 

järjestetty aikaisempina  vuosina vastaavanlaiset tapahtumat. Suurien 

kävijämäärien johdosta haluttiin myös kokeilla Jokimaalla vastaavanlaista 

tapahtumaa. Tapahtuman suunnitteluryhmällä oli tietoa, että Kouvolan 

maaseututapahtuma oli kerännyt 13 000 kävijää viikonlopun aikana.  

 

Tällä alueella asukasluku oli vuoden 2013 joulukuussa 202 424. (Tilastokeskus, 

2014.) Lapsiperheitä asui Päijät-Hämeen alueella vuonna 2013 20 378 kappaletta. 

Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, jossa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi 

(Tilastokeskus, 2014). Yllä mainittujen tietojen perusteella 10 000 kävijämäärän 

tavoite on realistinen tähän tapahtumaan. 
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3.6 Tapahtuman budjetti 

Tapahtumasta tehtiin helmikuussa alustava budjettilaskelma, (Liite 3)  kolmella 

eri skenaariolla, jota käytettiin osittain kokonaisbudjetin arvioimisessa. 

Budjettilaskelman ravintolatuotot ovat nettotuottoja eivät myyntituottoja. Kaikissa 

skenaarioissa kulujen suuruudeksi on arvioitu sama luku. Kulut muodostuivat 

seuraavista osa-alueista: järjestyksen valvonta (1800€), ohjelmakulut (2000€),  

Ensiapu (500€), äänentoisto + muu tilapäistekniikka (500€), mainostoimistokulut 

(1000€), eläinten kuljetukset + vuokrat (300€), aitausten rakentaminen (1000€), 

toriteltat 5kpl (1000€), markkinointi + messulehti (4000€) ja muut kulut  (2000€). 

Kuluista muodostui yhteissummaksi 14 100 €.  

Ensimmäisessä skenaariossa arvioitiin tapahtuman budjettia onnistumisen 

kannalta. Lipputulojen kappalehinnaksi oltiin arvioitu 5€. 6000 kappaleen 

pääsylippumyynti toisi tuottoa 30 000€. Myyntipaikan keskihinnaksi on laskettu 

500€. 20 myydyn myyntipaikan tuotto olisi 10 000€. Kahden ravintolan 

nettotuotto olisi 6000€. Onnistuneen budjetin myyntituotoksi saataisiin 46 000€ ja 

tulokseksi saataisiin 31 900€, josta on vähennetty kulut 14 100€. 

 

Kuvio 5. Onnistunut budjetti 

Toisessa skenaarioissa arvioitiin tapahtuman budjettia ”ok” –tuloksen kannalta. 

3000 kappaleen lippumyynnillä lipputulot olisivat 15 000€. Kymmenen 

myyntipaikan myynnillä myyntipaikkatulot olisivat 5000€ ja kahden ravintolan 

tuotto olisi 1500€ myyntituotolla yhteensä 3000€. Tapahtuman myyntituotoksi 

muodostui 23 000€ ja tulokseksi 8900€, josta on vähennetty kulut 14 100€. 

          

Onnistunut	  
tulos	  	   +31	  900€	  

Ok-‐	  tulos	  	   +8900€	  
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Kuvio 6. OK-tulos-budjetti 

 

Kolmannessa skenaariossa arvioitiin tapahtuman budjettia tappiollisen tuloksen 

kannalta. Mikäli tapahtumaan myytäisiin vain 800 kappaletta pääsylippuja, niin 

pääsylipputuloksi saataisiin 4000€. Myyntipaikkatuotoksi saataisiin 500€ ja 

ravintolatuotoksi 0€. Tällöin kokonaistuotto olisi 4500€. Tulokseksi muodostuisi 

kulujen 14 100€ jälkeen tappiollinen luku -9600€.  

                  

Kuvio 7. Tappiollinen tulos 

Tapahtuman budjetillinen tavoite on tuottaa voittoa. Tapahtuma järjestetään 

vuonna 2014 elokuussa ensimmäistä kertaa, joten budjetin arvioiminen on melko 

haastavaa. Mikäli tapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2015, on tällöin 

huomattavasti helpompi hyödyntää aikaisemman vuoden kulu- ja tuottotietoja 

tulevaa tapahtumaa varten. 

3.7   Tapahtuman ajankohta ja sisältö 

Tapahtuman ajankohdaksi suunniteltiin vuoden 2014 elokuusta seuraavat 

viikonloput 16-17.8, 23-24.8, 30-31.8 sekä syyskuusta 6-7.9. Tapahtuman 

ajankohdan valintaan vaikuttavat keskeisesti sääolosuhteet sekä muut kilpailevat 

tapahtumat samaan aikaan. Helsingissä järjestetään 23-24.8.2014 välisenä aikana 

Herkkujen Suomi –tapahtuma. Projektiorganisaatio ei pitänyt tätä aluksi 

kilpailevana tapahtumana Elon ilo tapahtumalle, mutta näytteilleasettajien 

paikkamyynnissä ilmeni, että useat varteenotettavat yritykset olivat ottamassa 

osaa kyseiseen tapahtumaan. Yhdestä kilpailevasta tapahtumasta huolimatta 

projektiorganisaatio valitis ajankohdaksi valitsi 23-24.8.2014. Kellonajat 

tapahtumalle ovat lauantaina ja sunnuntaina 10-18.  

 

Tappiollinen 
tulos -‐9600€	  
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Tapahtumasta halutaan tehdä maaseutuaihenen tapahtuma, jossa on vahvasti 

mukana lähiruoka ja lähiruoan tuottajat, eläimet, koneet sekä muut mahdolliset 

maaseutuun liittyvät teemat. Teemojen pohjalta alue jaettiin seuraaviin osiin: 

eläinalueeseen, kolmeen näytteilleasettajien alueeseen, kahteen konealueeseen, 

poniratsastusalueeseen, näytösalueeseen sekä ravintola-alueeseen.  

Näytteilleasettajien paikka-alueet ovat jaettu kolmeen eri alueeseen paikan koon 

mukaan. Tapahtumasta teetettiin aluekartta. Tapahtuman aluekartasta pyydettiin 

suullinen tarjous video- ja kuvauspalveluita tuottavalta yritykseltä JMP –pictures. 

Tapahtuman aluekartta, (Liite 4) saatiin toteutettua hintaan 200€ +(alv 24%). 

Aluekartta on tehty mittakaavaan ja karttaan on suunniteltu myyntipaikat koon 

mukaan. Karttaan on merkitty eri alueet, kuten konealue, eläinalue, poniratsastus, 

parkkialue, ohjelmalava, näytösalue, ravintola-alue sekä myyntipaikka-alue.  

3.8 Tapahtuman ohjelma 

Ohjelman sisällöstä vastasivat Tomi Himanka, Iina Rastas sekä Emmi Pekkala. 

Ohjelman sisällöksi on suunniteltu eri aihealueita, jotka ovat ruoka, hevoset ja 

ratsastus, koirat, Pelicans, palokunta sekä Stora Enso. Ohjelman tarkempi sisältö 

ja aikataulutus on suunniteltu varmistumaan heinäkuussa 2014.  Toukokuun 

loppuun mennessä on ohjelman sisällöksi suunniteltu seuraavia; Lapsi Masterchef 

Nastolasta tulisi tekemään ruokaa tapahtumaan omalla ohjelmanumerollaan. 

Hevos- ja ratsastusohjelmaksi ollaan kaavailtu hevosparaatia, jossa ratsukot ovat 

pukeutuneet eri teemoihin sekä ratsastukseen liittyvää lajinäytöstä. Koira-

ohjelmaksi ollaan suunniteltu agilityä tai tottelevaisuusnäytöstä. Pelicansin 

ohjelmanumeroksi on suunniteltu heidän maskottinsa järjestämää tanssiesitystä 

lapsille. Palokunnan ohjelmanumero sisältää sammutusnäytöksiä tapahtuman 

molempina päivinä. Stora Enson ohjelmanumerot ovat puuaiheisia yksi vaihtoehto 

on ollut sahauskilpailu. Yksi tapahtuman ohjelmanumeroista on vanhat traktorit. 

Vanhat traktorit ovat traktorikerhon jäsenten omistamia. He tuovat traktorit 

näytille tapahtumaan ja ajavat mahdollisesti niillä paraatin omaisesti. Ohjelman 

sisällön luonnostelua, (Liite 5). Projektiorganisaatio valitsi tapahtumaan 

juontajan. Juontamisesta vastaa Olga Temonen. Olga Temonen on julkisuudesta 

tuttu henkilö. Hänellä on myös oma maatila Iitissä. Luonnonläheisyyden ja 

julkisuuden vuoksi hän on hyvä valinta juontamaan tapahtumaa.  
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3.9 Myyntipaikat 

Maaliskuun lopulla projektiorganisaatio päätyi seuraaviin myyntipaikkojen 

kokoihin hyödyntäen toripaikkoina, messupaikkoina ja Kouvolan 

maaseututapahtumassa käytettyjen myyntipaikkojen kokoja. Myyntipaikat jaettiin 

kolmeen eri kokoryhmään. Pienin myyntipaikka on kooltaan 2 x 2 m, joka on 

hinnaltaan 150€ viikonlopulta. Keskisuuri myyntipaikka on kooltaan 4 x 4 m, joka 

on hinnaltaan 300€ viikonlopulta. Suurin myyntipaikka on kooltaan 4 x 8 m, joka 

on hinnaltaan 600€ viikonlopulta. Hinnat ovat lopullisia nettohintoja. 

Myyntipaikkahinnasto, (Liite 6) löytyy liitteenä raportin lopusta. Myyntipaikat 

ovat piirretty mittakaavaan aluekarttaan. Alueelle mahtuu 35 pientä 

myyntipaikkaa, 14 keskikokoista myyntipaikkaa sekä 9 suurta myyntipaikkaa. 

Tapahtumaan mahtuu yhteensä 58 näytteilleasettajaa. Tapahtuman 

budjettitavoitteet ovat täyttyneet jo suurten yhteistyökumppaneiden osalta. 

Tapahtumaan odotetaan kuitenkin vähintään 15 näytteilleasettajaa ja/ tai 

yhteistyökumppania. 

 

Myyntipaikkojen myynnistä vastasivat Lahden ammattikorkeakoulun 

markkinoinnin opiskelijat. Opiskelijat kävivät myyntityön johtamiskurssia, jonka 

tiimoilta tapahtuman myynti soveltui heille hyvin. Opiskelijaryhmä koostui noin 

kymmenestä hengestä, jotka keräsivät yrityksistä yhteystietolistan, joihin he 

ottivat puhelimitse ja sähköpostin välityksellä yhteyttä. Myyntiaika rajoittui noin 

kahteen viikkoon. Opiskelijoille oli luvattu prosentuaalinen provisiopalkkio 

toteutuneista kaupoista.  

 

Opiskelijoille järjestettiin alkutapaaminen huhtikuussa Lahden 

ammattikorkeakoululla Niemen kampuksella, jossa oli heidän opettajansa Jussi 

Mozon lisäksi paikalla Iina Rastas, Tomi Himanka sekä Emmi Pekkala. 

Opiskelijoille kerrottiin tapahtuman ideasta ja sisällöstä. Opiskelijaryhmälle 

esitettiin Slide show -esitys (Liite 7) tapahtuman keskeisimmistä kohdista. Esitys 

sisälsi myös paikkahinnaston ja laskutustietoihin vaadittavat kohdat.  

 

Opiskelijoiden kontaktilistaa olisi pitänyt valvoa tarkemmin, sillä yhteystietolista 

muodostui hyvin laajasti valikoidusta yrityksistä. Täten tuottajatorin 
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näytteilleasettajien määrä jäi pieneksi vain seitsemään toteutuneeseen kauppaan 

toukokuun alkuun mennessä. Kaksi opiskelijaa jatkoivat myyntityötä toukokuun 

loppuun asti. He saivat toteutettua vielä kolme kauppaa lisäajallaan. Yhteensä 

kontakteja oli 190 kappaletta, joista yhdeksän kappaletta oli toteutuneita 

kauppoja. Yhteystietolista, (Liite 8). Keskimääräinen osumaprosentti 

onnistuneille kaupoille oli 4.7%. Keskeisimmät syyt kaupanteon kieltäytymiselle 

olivat olleet yrittäjien mielestä kalliilta tuntunut hinta, toisen tapahtuman 

samanaikainen ajankohta sekä resurssien puuttuminen. Osa näytteilleasettajista oli 

ilmoittautunut suoraan Tomi Himangalle ottavansa osaa tapahtumaan. 

 

Tomi Himanka vastasi suurempien yhteistyökumppaneiden hankinnasta 

tapahtumaan. Suuremmat yhteistyökumppanit olivat LähiTapiola, Stora Enso, 

Pelicans sekä Jokimaan omakotiyhdistys. Jokimaan omakotiyhdistys viettää 

kesällä 2014 50-vuotisjuhlia, joten he halusivat olla mukana tapahtuman 

järjestämisessä. Tapahtumayhteistyön tiimoilta yhdistys hyödyntää Jokimaan 

tiloja juhlien järjestämiseen. Jokimaan omakotiyhdistyksen jäsenet Kari Härkönen 

sekä Tuija Notkonen ovat olleet mukana järjestämässä tapahtumaan eläimiä sekä 

muuta oheisohjelmaa. Eläinpuolesta vastasivat myös Iina Rastas ja Emmi 

Pekkala. Eläinten määrät varmistuivat heinäkuussa 2014. Eläimille oli kaavailtu 

omat alueet tapahtumalueella. 

3.10 Näytteilleasettajat 

Tapahtumaan mahtuu yhteensä noin 58 näytteilleasettajaa. Lukeman pohjana 

toimii mittakaavaan laadittu aluekartta. Myyntipaikat ovat sijoitettu ravirata-

alueelle. Ravintola-alue on suunniteltu päärakennuksen piha-alueelle. Jokimaan 

ravikeskus vastaa itse koko tapahtuman ravintolatoiminnasta. 

Pieni myyntipaikka maksaa tapahtumaan 150€ viikonlopulta. Toukokuun loppuun 

mennessä pienen myyntipaikan 2x2 m ovat ostaneet seuraavat yritykset: 

- Viitahunaja 
- Ekokampaamo Piparminttu 
- Luontaishoitola Marja 
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Keskikokoinen myyntipaikka maksaa tapahtumaan 300€ viikonlopulta. 

Toukokuun loppuun mennessä hetkellä keskikokoisen myyntipaikan 4x4 m ovat 

ostaneet seuraavat yritykset: 

- Erolan kahvi ja pulla oy 
- Leibomo Limbbu 
- Tarinavakka 
- Pioni ja Piironki, Kinnarin tila 

Suuri myyntipaikka maksaa tapahtumaan 600€ viikonlopulta. Toukokuun loppuun 

mennessä suuren myyntipaikan 4x8 m ovat ostaneet seuraavat yritykset: 

- Vesivek 
- Katajan Muikut 

Suuremmista yhteistyökumppaneista vastasi Tomi Himanka. Yhteistyöyrityksille 

on varattu suuri myyntipaikka 4x8 m. Yritykset ovat maksaneet yhteensä n. 4000€ 

tapahtumaan osallistumisesta. Yhteistyöyritykset ovat seuraavat: 

- Stora Enso 
- Pelicans 
- Lähitapiola 

	  

Toukokuussa 2014 yhteistyökumppaneiden ja näytteilleasettajien tuomat tuotot 
tapahtumalle ovat 6850€. 

3.11 Alueen rakentaminen ja lupa-asiat 

Alueen rakentaminen aloitetaan tapahtumaa edeltävänä perjantaina. Ravirata 

suljetaan muulta käytöltä perjantaina 22.8.2014 klo 14.00. Tällöin 

näytteilleasettajilla on lupa aloittaa myyntipaikkojen pystytys ja rakentaminen. 

Eläinalueen rakentamiseen on varattu henkilökuntaa ja rakennuskalustoa. Näistä 

vastaa Tomi Himanka. Eläinalueiden aitauskoon määrittämisestä vastaavat 

eläinten omistajat. Aitaukset toteutetaan haluttujen kokojen mukaan Jokimaan 

ravikeskuksen puolesta. Muun tapahtuman vaatiman rekvisiitan ja henkilökunnan 

hankinnasta vastaa Iina Rastas ja Tomi Himanka.  

Muusta henkilökunnasta kuten järjestyksen valvonnasta ja ensiavusta vastaa Tomi 

Himanka. Ravikeskuksella on omasta takaa henkilökuntaa 
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järjestyksenvalvontatehtäviin, lipunmyyntiin ja ravintola-alueelle. Jokimaan 

ravikeskuksella on hyvät parkkipaikka-alueet. Liikenneohjauksesta vastaa 

Jokimaan omat työntekijät tapahtuma-aikana. Jätehuollosta, ympäristön 

siisteydestä ja loppusiivouksesta vastaavat Lassila & Tikanoja. Näistä osa-alueista 

on päävastuussa Tomi Himanka. 

Tapahtumien järjestämiseen vaaditaan aina tapahtumaluvat. Tapahtumalupiin 

sisältyy ilmoitus Poliisille sekä terveyden tarkastajalle. Jokimaan ravikeskus 

järjestää usein suurempia tapahtumia, joten ravikeskuksella on lupa-asiat 

kunnossa myös Elon Iloa varten. 

3.12 Lipunmyynti 

Lippuhinnat ovat seuraavanlaiset lapset 0-4 vuotiaat 0€, lapset 4-17 vuotiaat 5€, 

aikuiset 10€, eläkeläiset ja opiskelijat 8€ sekä perhelippu sisältäen kaksi lasten ja 

kaksi aikuisten lippua yhteishintaan 25€. Lipunmyynti on ulkoistettu 

Lippupalvelulle, josta lippupalvelu veloittaa 0,50€ per lippu. Lipunmyynti on 

ulkoistettu, koska sen uskotaan helpottavan lipunmyyntiä sekä tuomaan myös 

uskottavuutta tapahtumalle. Lippuja voi ostaa myös tapahtuma-alueen sisääntulo 

portilta. Lippumyyjät ja lipputarkastajat ovat Jokimaan työntekijöitä, joista vastaa 

Tomi Himanka. Pääsylippujen tilaamisesta ja toteuttamisesta vastaavat Tomi 

Himanka ja Iina Rastas. 

3.13   Tapahtuman markkinointi 

Jokimaa sijaitsee keskeisellä paikalla Lahdessa Päijät-Hämeessä, joten mainonta 

suunnataan erityisesti Päijät-Hämeen alueelle. Tämän tapahtuman suunnittelussa 

markkinointi on tapahtunut kahdelle eri ryhmälle; näytteilleasettajille sekä 

tapahtuman kävijöille. Näytteilleasettajia on pyritty saamaan tapahtumaan 

tiedotteiden, puhelinmyynnin, sähköpostin tai tapaamisten keinoin. Kävijöitä 

pyritään saamaan tapahtumaan lehdistötiedotteen, Face-Book- sivun, 

messulehden, kauppojen ilmoitustaulumainosten, tienvarsi- ja risteys mainonnan 

sekä ESS- verkkosivujen bannerimainonnan avulla. 
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Tapahtumalle tehtiin kaksi erilaista tiedotetta. Tiedote 1, (Liite 9) oli suunnattu 

näytteilleasettajille, jossa oli mukana myyntipaikkahinnasto. Tiedote 2, (Liite 10) 

oli suunnattu lehdistölle, josta ilmeni keskeiset asiat tapahtuman sisällöstä. 

Tapahtumasta haluttiin tehdä kaksi erilaista tiedotetta, koska tiedotteet oli 

suunnattu eri ryhmille. Näytteilleasettajien tiedotteen teksti oli hieman myyvempi, 

kun taas lehdistötiedote oli hieman neutraalimpaan sävyyn kirjoitettu. 

Näytteilleasettajien tiedote sisälsi liitteenä myös tapahtuman 

myyntipaikkahinnaston ja hintoihin kuuluvat palvelut. Tätä tiedotetta pystyttiin 

käyttämään apuna myyntityössä ja lähettämään asiakkaille sähköpostin mukana 

heidän halutessa lisätietoja tapahtumasta.  

 

Tapahtuman markkinointimateriaalia toteutettiin osaksi yhdessä mainostoimisto 

Sektorin kanssa. Mainostoimisto sektorilta pyydettiin aluksi tarjous, (Liite 11) 

tapahtuman logosta sekä tapahtumamainoksesta. Tapahtuman Logo, (Liite 12) 

päätettiin kuitenkin ottaa Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton graafikolta. 

Logon hinta tuli edullisemmaksi tätä kautta. Hinnaksi muodostui noin 100€.  

 

Mainostoimisto Sektori toteuttaa mainoksen toukokuussa. Mainoksen sisältöön 

halutaan saada konkreettisia tietoja ohjelman sisällöstä, kuten tapahtuman 

aukioloajat, ohjelman sisältö sekä maaseutuaiheisia kuvia, jotta mainos olisi 

houkutteleva ja herättäisi mielenkiinnon. Mainosta jaetaan irrallisena 

paperiversiona esimerkiksi lähiseudun kauppojen seinille. Alustavasti suunnitellut 

kaupat, joiden ilmoitustaululle mainosta jaettaisiin ovat Launeen Prisma, Launeen 

City-Market, Paavolan City-Market, Kärkkäinen, Renkomäen ABC, 

Kauppakeskus Syke, Holman Primsa, Holman ABC, Okeroisten K-Market, 

Hennalan S-market sekä Hollolan S-market.  

 

Mainostoimistolta oli ajateltu pyytää myös tarjous messulehdestä, johon tulisi 

tapahtuman sisältö sekä yhteistyökumppaneiden ja näytteilleasettajien logot.  

Toinen suunnitelma-vaihtoehto oli yhteistyön tekeminen Seutunelosten kanssa, 

jolloin Seutuneloset toteuttaisivat messulehden ja myisivät mainostilaa lehdestä. 

Tällöin messulehden hinta jäisi halvemmaksi tai kokonaan ilmaiseksi. 

Messulehden toteuttaminen päätettiin kuitenkin ottaa Seutunelosilta maksullisena 

palveluna. Messulehti tullaan jakamaan Seutunelosten tuottamien lehtien välissä 
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sekä Uusi Lahti lehden välissä. Tällöin messulehden peittoalue on suuri osa 

Päijät-Hämeestä. Messulehti tulee maksamaan 3500 € + (alv.). Lehteä painetaan 

90 000 kappaletta.  

 

Seutunelosiin kuuluu Orimattilan aluelehti, Hollolan sanomat, Nastola- lehti sekä 

Päijät-Häme. Lehdet jaetaan kaikkiin talouksiin ilmestymispaikkakunnallaan. 

Lehtien kokonaisjakelumäärä on noin 40 000 kappaletta. Hollolan sanomat 

jaetaan myös Kärkölässä ja Hämeenkoskella. Orimattilan aluelehti jaetaan 

Orimattilan lisäksi Pukkilassa, Myrskyläsää sekä Artjärvellä. Päijät-Häme lehti 

ilmestyy Asikkalassa ja Nastola-lehti Nastolassa. (Seutuneloset, 2014.) Uusi Lahti 

on Lahden alueen ilmaisjakelulehti, joka kattaa pelkästään Lahden alueen. Lehden 

jakelumäärä on yli 50 000 kappaletta. 

 

Tomi Himanka oli sopinut toukokuussa tienvarsi- ja risteysmainonnasta. 

Mainonta toteutetaan kolmessa eri risteyksessä Lahdessa. Risteykset ovat 

Mytäjäinen, Holman Shell ja kolmas risteyspaikka varmistuu heinäkuussa 2014.  

Risteysmainonta tulee kustantamaan mainoksineen 500€ + (alv.).  Mediatalo 

Esalta on pyydetty tarjous bannerimainonnasta. Tapahtumalle varattiin Etelä-

Suomen sanomien verkkosivuilta banneritilaa. Banneritila on varattu pariksi 

viikoksi ennen tapahtuman alkua. Kampanja-aika on 13.8–24.8.2014. 

Mainosnäyttökertoja tulee olemaan 250 000. Bannerimainonta kustantaa 1000 € + 

(alv.).   

 

Tapahtuman Facebook-sivut luotiin huhtikuussa 2014. Sivujen sisällöstä vastaa 

Iina Rastas. Sivuilla pyritään saada näkyvyyttä tapahtumalle ja herättämään 

tulevien kävijöiden kiinnostusta. Tätä on suunniteltu toteutettavan muutamalla 

erilaisella kilpailulla. Kilpailuajankohdat ovat kesäkuun alku, heinäkuun alku sekä 

elokuun alku. Kilpailut ovat seuraanlaiset: Kesäkuu; kuvakilpailu. Sivun jäsenet 

voivat lisätä kuvan maaseudusta sivulle. Eniten tykkäyksiä saanut kuva voittaa. 

Tällöin sivun jäsen voi myös jakaa kuvaansa, jolloin sivu saa enemmän tykkääjiä. 

Voittaja saa tuotepalkinnoksi viisi kappaletta Elon Ilo -pääsylippuja, jotka 

sisältävät lounaan. Heinäkuu; Paras lähiruokaresepti. Sivun jäsenet voivat lisätä 

lähiruoka-aiheisen reseptin sivulle. Eniten tykkäyksiä saanut resepti voittaa. 

Tällöin sivun jäsen voi myös jakaa kuvaansa, jolloin sivu saa enemmän tykkääjiä. 
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Voittaja saa tuotepalkinnoksi viisi kappaletta Elon Ilo –pääsylippuja, jotka 

sisältävät lounaan. Elokuu; Elokuun kilpailun suunnitelma jätetään heinäkuulle 

2014. Elokuun kilpailusta voidaan toteuttaa enemmän tapahtuman sisältöön 

liittyvä kilpailu. Heinäkuussa myös ohjelman sisältö on tarkemmin varmistunut. 

 

 

 
 

Kuvio 8. Näyttökuva Facebook-sivuista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla markkinointisuunnitelma taulukkomuodossa. 
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Taulukko 2. Markkinointisuunnitelma kävijöille 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

4.1 Tapahtuman onnistuminen 

Elon Ilo -tapahtuma järjestettiin 23.–24.8.2014. Tapahtuman toteutus ja 

päättäminen jätettiin pois tästä opinnäytetyöstä. Esille on kuitenkin otettu 

tapahtumassa toteutuneita lukuja.  

Tapahtumasuunnitelmassa odotetuksi kävijämääräksi asetetiin 10 000 henkilöä. 

Toteutuneessa tapahtumassa kävijämäärä kuitenkin jäi 3000 henkilöön. Uskon, 

että kävijämäärän niukkuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat tapahtuman 

järjestäminen ensimmäistä kertaa, epävakaa sää sekä mainonnan tehottomuus. 

Tapahtumaa oli mainostettu etukäteen sosiaalisessa mediassa, messulehtenä       

90 000 kotitalouteen, tienvarsimainoksilla sekä erillisillä ilmoituksilla muun 

muassa kauppojen ilmoitustauluilla.  

Seuraavaa kertaa ajatellen kehitettävää on ainakin tapahtumamarkkinoinnin 

puolella. Tapahtumaa olisi hyvä mainostaa esimerkiksi tapahtumaviikonloppuna 

julkaistavissa lehdissä, kuten Etelä-Suomen Sanomissa tai Helsingin Sanomissa. 

Tapahtuma sai sisältönsä puolesta kävijöiltä positiivista palautetta, joten uskon, 

että sisältö ei vaikuttanut kävijämäärään. Tapahtuman niukan kävijämäärän 

johdosta tapahtumalla saavutettiin kuitenkin kolmesta eri budjetti-skenaariosta 

OK-tulos. Lipputulot ja näytteilleasettajien tuomat paikkamaksut toivat yhteensä 

tuloja n. 19 500 €. Kun tuloista vähennetään muut kulut, tapahtuman tuottama 

tulos asettuu lähimmäs budjettilaskelman OK-tulosta.  

Näytteilleasettajien paikkamyynti aloitettiin huhtikuussa. Syitä siihen, miksi 

myyntipaikkakauppa ei käynyt keväällä, oli muun muassa kalliiksi todettu 

myyntipaikkahinta ja resurssien puute yrityksien puolesta. Kehitysehdotukseni 

seuraavaa kertaa ajatellen on myydä paikkoja keväällä edullisempaan hintaan. 

Prosentuaalisella alennuksella houkutellaan yrityksiä lähtemään mukaan 

tapahtumaan jo keväällä. Tällä kertaa suurin osa näytteilleasettajista ilmoittautui 

mukaan tapahtumaan vasta heinä- ja elokuun aikana, mikä puolestaan vaikeuttaa 

esimerkiksi markkinointia kävijöille. 
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Taulukko 3. Elon Ilo -tapahtuman lukuja 

4.2 Tutkimusmenetelmän sopivuus, luotettavuuden arviointi ja pohdinta 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja 

tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista toimintatutkimusta. Toimintatutkimus 

soveltui mielestäni erinomaisesti tämän kaltaiseen työhön, jossa tarkoituksena on 

olla mukana työn eri vaiheissa koko prosessin ajan. Keräsin havaintoja 

tapahtumasuunnittelun eri vaiheista kooten näistä yhteenvetoja ja lopulta erillisen 

raportin tapahtumasuunnitteluprosessista. Osallistuin tapahtumasuunnitteluun, 

joten hän olin tutkimuksessa osallistuja havainnoijana. 

Lahden Hevosystäväinseura ry antoi toimeksiannon tutkimusaiheesta. 

Toimeksiantaja oli tyytyväinen toteutettuun raporttiin sekä antamaani 

työpanokseen tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Edellä mainituin perusteluin 

jatkoin toimeksiantajan pyynnöstä työskentelyä projektissa koko 

tapahtumaprosessin loppuun asti. Sain paljon hyödyllistä tietoa ja kokemusta 

tapahtuman järjestämisestä sekä pääsin kehittämään omaa osaamistani 

ammatillisesta näkökulmasta.  

Aikataulu helmikuusta toukokuuhun oli melko kiireinen. Kiireellisyyteen 

vaikuttivat tapahtuman järjestäminen ensimmäistä kertaa, joka vaati suunnittelulta 

paljon resursseja. Tapahtumasuunnitelman aikataulussa pysymistä hämmensivät 

työvaiheiden päällekkäisyydet. Monet osa-alueet piti laatia lähes samanaikaisesti 

valmiiksi. 

Teoriaosiossa oli tuotu esille projektipäällikön ja projektiorganisaation merkitystä 

tapahtumasuunnitteluprosessissa; Projektiksi nimetyllä työllä on hyvä olla tukena 

erillinen projektiorganisaatio. Elon Ilon työryhmä koostui projektiorganisaatiosta. 
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Jälkikäteen ajateltuna olisin toivonut projektiorganisaatioon selkeämpää 

vastuualuejakoa sekä enemmän vastuuhenkilöitä. Tapahtuman suunnittelu 

toteutettiin pienen ryhmän voimin, joka puolestaan tuotti runsaasti erilaisia 

työtehtäviä yhtä henkilöä kohden. Monipuoliset työtehtävät kehittivät kuitenkin 

omaa osaamistani projektityöskentelyn ja tapahtumasuunnittelun näkökulmasta.  

Tapahtumasuunnittelusta löytyy melko kattavasti kotimaisia sekä ulkomaalaisia 

lähdemateriaaleja, jotka tekivät teoriaosion kirjoittamisesta mielekästä. Olin 

valinnut mielestäni tärkeimmät pääkohdat teoriapohjaan tutkimuksen aihealueen 

tukemiseksi. Empiriaosuus kulki osittain saman kaavan mukaan teorian kanssa, 

mutta työtä tehdessä huomasin, että on haasteellista ellei suorastaan mahdotonta 

toteuttaa oppikirjojen malleja suoraan käytäntöön. Aikataulut ja ideat elävät ja 

kaikki ei välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti, joten tällöin on osattava 

mukautua ja ehkä keksiä uusia, kyseisessä tilanteessa toimivampia ratkaisuja. 

En ole aikaisemmin ollut mukana suunnittelemassa näin suurta tapahtumaa. 

Yllätyin kuinka paljon eri asioiden huomioimista työ vaati. Tapahtuman idea 

otettiin hyvin vastaan ja suunnitelman toteuttaminen aloitettiin hyvissä ajoin 

alkuvuodesta, joten kohtuullisen tuloksen saavuttaneen tapahtuman taustalla on 

vähintäänkin kohtalaisen onnistunut suunnitelma. Työn kokonaisuus vastasi 

asetettuja tavoitteita, kävijät olivat alustavien kyselyjen mukaan tyytyväisiä 

tapahtumaan ja toimeksiantaja-yritys oli tyytyväinen tapahtumasuunnitelmaan ja 

saavutettuun OK-tulokseen. Yllämainituin perusteluin voidaan todeta, että 

tutkimus on saavuttanut reliaabeliuden.  

Aikaisempaa vertailukohdetta ei kuitenkaan ollut tapahtuman ensikertaisuuden 

johdosta, joten on kuitenkin mahdotonta verrata tapahtumaa siihen, että olisiko 

tapahtuma saavuttanut tämän tuloksen ilman erillistä 

tapahtumasuunnitelmaprosessia. Tapahtumasuunnitelman onnistuminen on 

yhteydessä kävijöihin. Mitä onnistuneempi on suunnitelman markkinointiosuus, 

niin sitä suurempi kävijämäärä voidaan saavuttaa. Tässä tutkimuksessa on kuljettu 

tämän kaavan mukaisesti, joten voidaan todeta, että tutkimus on validi.  

Jatkotutkimusehdotuksena Lahden Hevosystäväinseuralle esitän tutkimuksia Elon 

Ilo -tapahtuman toteutusvaiheesta sekä päättämisestä sekvä tulevien vastaavien 

tapahtumien kehittämistyöstä.  
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5 YHTEENVETO 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Lahden Hevosystäväinseura ry:lle. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli olla mukana toteuttamassa Elon Ilo                         

-tapahtumasuunnitelmaa sekä tuottaa Lahden hevosystäväinseuralle raportti 

tapahtumasuunnitelmaprosessista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista 

toimintatutkimusta. Tutkimus suoritettiin havaintojen perusteella, joten tutkija 

keräsi havaintoja muistiin tapahtumasuunnittelun eri vaiheista ja päätöksistä. 

Tavoitteiden pohjalta tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten tapahtuma 

kannattaa toteuttaa? 

Opinnäytetyö koostuu viidestä eri pääluvusta: johdannosta, teoriasta, empiriasta, 

johtopäätöksistä ja kehitysehdotuksista sekä yhteenvedosta. Teoriaosuutta 

käsitellään sähköisen ja kirjallisen aineiston pohjalta, joiden aihealueena ovat 

tapahtumasuunnittelu, tapahtuman järjestäminen, tapahtumamarkkinointi sekä 

projektityöskentely. Teoriaosuus on pääasiassa rajattu tapahtumasuunnittelun 

ympärille sivuten osittain myös tapahtumaprojektin eri vaiheita. 

Empiriaosuudessa puolestaan käsitellään tapahtumasuunnittelun eri vaiheita ja 

kerrotaan miten työn suunnitelmaosuus toteutettiin käytännössä. Teoriaa ja 

empiriaa vertailtaessa ilmenevät erot, miten työ voi edetä käytännössä tai teoriassa 

ja kuinka ne tukevat toisiaan. 

Elon Ilo -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa elokuussa 2014 Lahden 

Jokimaan raviradalla. Tapahtuman teemana oli maaseutu, joka oli suunnattu 

lapsiperheille ja lähiruoan ystäville. Tapahtumassa oli maatalouskoneita, eläimiä, 

näytöksiä sekä erillinen tuottajatorialue myyntipaikkoineen. Jokimaan raviradan 

tarjoamia puitteita ja ympäristöä halutaan tulevaisuudessakin hyödyntää 

ravikilpailuiden lisäksi vastaavanlaisten tapahtumien järjestämiseen. Tällä tavoin 

täydennetään alueen tapahtumatarjontaa sekä mahdollistetaan maaseudun tuonti 

lähemmäs kaupunkia tapahtuman muodossa. Tapahtumalla halutaan myös tukea 

Jokimaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmaa toimia monipuolisena hevosurheilu-, 

tapahtuma- ja palvelukeskuksena. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tapahtumasuunnitelma saatiin 

toteutettua aikataulussa. Johtopäätöksissä esiintyneiden lukujen pohjalta voidaan 
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arvioida suunnitelman onnistuneisuutta. Lahden hevosystäväin seuralla on 

mahdollisuus hyödyntää tapahtumasuunnitteluprosessin raporttia seuraavaa 

tapahtumaa ajatellen. Lukujen ja tulojen pohjalta osataan kehittää osa-alueita, 

jotka eivät onnistuneet tapahtumassa ja puolestaan toteuttaa saman kaavan 

mukaan onnistuneet suunnitelmat.  

Tutkimuksen tekijänä ja työhön tämän puolesta osallistujana koin osallistumiseni 

erittäin hyödylliseksi itselleni ja sain kattavan määrän tietoa 

tapahtumasuunnittelusta niin käytännöstä kuin teoriapohjalta. Toiminnallinen 

opinnäytetyö sopi minulle hyvin, koska tällaisessa työssä sain olla mukana 

toteuttamassa mielenkiintoista työtä kiinnostavan aiheen tukemana alusta loppuun 

asti. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Jokimaan tapahtuman alustava suunnittelu 
   

Mitä	  ja	  milloin?	  
Maaseutuaiheinen	   tapahtuma	   Jokimaan	  
ravikeskuksessa.	   Vaihtoehtoiset	   tapahtuman	  
järjestämisajankohdat	   	   (16-‐17.8,	   23-‐24.8,	   30-‐31.8	  
tai	  6-‐7.9)	  
Kellonaika?	  La	  10-‐18?	  Su	  12-‐17?	  
Tapahtuma-‐ajankohtaan	  vaikuttavat	  tekijät	  
-‐	   Kouvolassa	   järjestetään	   maaseutufestivaali	   9-‐
10.8.2014	  
-‐	   Sadonkorjuu	   messut	   ovat	   olleet	   Lahdessa	   vuonna	  
2013	  lokakuussa	  
-‐	  Farmari	  maatalousnäyttely	  seuraavaksi	  vasta	  vuonna	  
2015	  Joensuussa	  
-‐	  Sääolot,	  Elokuun	  keskilämpötila	  vuonna	  2013	  15-‐17c	  
ja	  syyskuussa	  10-‐12c	  
	  
Miksi?	  
Halutaan	  elävöittää	  Jokimaan	  ravikeskusta	  tarjoamalla	  
uudenlaista	  tapahtumavaihtoehtoa.	  
	  
Kenelle?	  
Lapsiperheille,	   lähiruoan	   ystäville,	   maaseudusta	  
pitäville.	  
	  
Tapahtuman	  sisältö?	  
-‐	  Tapahtuman	  laajuus	  suunniteltu	  noin	  5000	  kävijälle.	  	  
	  
-‐	  Kotieläimet	  esiteltynä	  

• Lehmät	  
• Lampaat	  
• Siat	  
• Hevoset	  
• Vuohet	  
• Kanat	  
• Muita	  mitä?	  

	  
-‐ Kotieläinten	  alue	  tapahtumapaikalla.	  
-‐ Eläimet	  omissa	  karsinoissaan	  tai	  aitauksissa.	  
-‐ Hevosajelua,	  poniratsastusta	  
-‐ Ratsastus-‐/ravinäytös?	  



 
 

-‐ Esittelyä	   esimerkiksi	   lampaanvillan	  
jatkojalostuksesta?	  

-‐ 4H	   ja	   harrasteseurat	   esittämässä	   omaa	  
toimintaansa	  

 
Lähiruoka	  tapahtumassa	  
	  

- Pienyrittäjiä ja lähiruoan tuottajia 
• Perunanviljelijät	  
• Kasvistenviljelijät	  
• Marjanviljelijät	  
• Hunaja?	  
• Lihan	  tuottajat	  
• Luomutuotteet	  
• Pienpanimot	  

	  
Otettava huomioon kasvisten ja marjojen 
kasvukausi? 

	  
Maatalouskoneet	  ja	  metsä	  
	  

• Traktorit	   ja	   maatalouskoneet	   (	   Agrimarket?,	  
Maatalous	  Pirkka,	  eri	  merkit?	  )	  

• Metsäalan	  yritys?	  (UPM,StoraEnso?)	  
• Traktoriajelu	  lapsille?	  
• Kaivinkoneen	  koeajo?	  

	  
Tapahtumassa	  ruokailu	  
	  

• Jokimaan	  omat	  ravintolat	  ja	  kahvilat	  
• Pienyrittäjien	   tarjoamat	   ruokavaihtoehdot	  

(Meronen	  tms.	  )	  
• Ulkopuoliset	  ruoantarjoajat	  (ruokakojut)?	  
• Lakumyyjät?	  

	  
Ohjelmanumerot	  
	  

• Tapahtumalava	  
• Tapahtumassa	  juontaja?	  
• Kilpailuja?	  
• Arvonta	  (pääsylippu	  arvontakuponkina)	  
• Maatalouskonenäytöksiä	  
• Ratsastus-‐/ravinäytöksiä	  
• Kotieläinten	  hoitonäytöksiä?	  
• Koulutuskeskus	  Salpauksen	  hevoslinjan	  esittely?	  

 
 



 
 

 
	  

Jätehuolto	  
• Tapahtuman	   laajuudesta	   riippuen	   tarvittava	  

jätehuolto	  
• Loppusiivous	  (ulkopuolinen?)	  
• Bajamajat	  

	  
Tapahtuman	  tulot?	  
	  

• Lipputulot,	  (lippuhinnat	  esimerkkinä.	  Aikuiset	  10€,	  
lapset	   5€,	   alle	   7	   -‐vuotiaat	   ilmaiseksi	   mahdolliset	  
alennukset	   eläkeläisille,	   opiskelijoille	   ja	  
varusmiehille?	  

• Perhelippu?	  
• Myyntipaikat,	   (Hinnat	   määräytyvät	   yrityksen	  

vaatiman	   alueen	   mukaan	   n.	   500-‐1000€/paikka	  
2päivää?	   Hinnat	   pitää	   kuitenkin	   miettiä	  
kohtuulliseksi	   pienyrittäjiä	   kohtaan.	   Esimerkiksi	  
pieni	   hunajaa	   tuottava	   yritys	   ei	   ole	   valmis	  
maksamaan	   yhdestä	   päivästä	   500€:a.	   (n.	  
100€/pvä?))	  
	  
	  

• Eläinesittelijät	   ilmaiseksi	   tai	   heille	   maksetaan	  
korvausta,	  jotta	  tuovat	  eläimiä	  näytille.	  

• Eläinesittelijät,	   jotka	   ansaitsevat	   tuloa	  
tapahtumassa,	   niin	   paikkamaksu	   sovitaan	  
erikseen,	  (poniratsastus/kärryajelu).	  

• Parkkipaikkamaksu?	  
• Sponsorit?	  

 
Markkinointi ja mainonta 

• Mainosten	   suunnittelu,	   (Mitä	   halutaan	  
mainostaa?)	  

• Mainosten	   toteuttaminen	   (ulkopuolinen	   yritys?,	  
Mainostoimisto?	   Sektor,	   Ilme,	  Muotoiluinstituutti	  
(LAMK)?)	  

• Tiedotteen	  suunnittelu	  
• Tiedotteet	  medialle	  (lehdet,	  radio)	  
-‐ Seutuneloset,	   Etelä-‐Hämeen	   lehti,	   Etelä-‐Suomen	  

sanomat,	  Mäntsälän	  lehti,	  Helsingin	  sanomat	  
-‐ Tiedote	  tapahtumasta	  Jokimaan	  sivuille	  tai	  erillinen	  

nettijulkaisu	  
• Mainosten	   julkaisut	   (ruokakaupat,	   tienvarret,	  

ravit,	  lehdet,	  radio,	  sosiaalinen	  media	  



 
 

• Aikataulusuunnitelma	   (Mitä	   tehdään	   missäkin	  
ajassa)	  

• Tapahtuman	  jälkimarkkinointi	  
 
 
Tukihakemukset ja vaadittavat luvat tapahtuman 
järjestämiseen 

• MTK?,	  EU?,	  Viranomaiset?	  	  
• Ilmoitus	  tapahtumasta	  Poliisille	  
• Ilmoitus	  terveyden	  tarkastajalle	  

	  
 

Henkilökunta	  
• Suunnitteluryhmä	  
• Ravintola/kahvila	  -‐henkilökunta	  
• Juontaja	  
• Järjestyksenvalvojat	  
• Turvallisuus	  
• Ensiapu	  
• Parkkipaikan	  näyttäjä	  
• Myyntipaikkavastaavat	  
• Yhteyshenkilö	  
• ????	  

 
 

Budjetti tapahtumalle? 
• Palkat	  
• Mainonta	  
• Ulkopuolisten	  tahojen	  käyttäminen	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2 

PROJEKTI AIKATAULU 
Maaliskuu  
14.3   Tapahtuman nimi: Maaseutu lähellä??? 

Tapahtuma järjestetään 23-24.8.2014  

14.3   Vastuualuejako 

Emmi ottaa yhteyden mainostoimisto Sektoriin sekä kartoittaa mahdollisia 

näytteilleasettajia soittamalla.  

Tomi ottaa yhteyden Timo Tauloon, jolta toivon mukaan saadaan lisää tietämystä 

messuhintoihin. 

Tomi ottaa selvää myös mahdollisesta myyntipaikkasopimuksesta, jota voidaan 

käyttää paikkojen myynnin yhteydessä. 

Iina ottaa yhteyden Olga Temoseen mahdollista juontotyötä varten. 

Alustava hinnasto: 

Kävijätavoitteeksi on alustavasti laskettu 5000 kävijää per päivä ja 10 000 

kävijää/viikonloppu. 

Pääsyliput; Aikuinen 10€, Lapsi (4-17) 5€, Perhe (2lasta, 2aikuista) 25€, 

Eläkeläinen 8€ 

Myyntipaikat; 2x2m 150€/viikonloppu, 4x4m 300€/viikonloppu, 4x8m 

600€/viikonloppu 

Kaikkia myyntipaikkoja olisi myytävä vähintään 10kpl, jotta jonkinlainen tavoite 

saavutettaisiin. Toinen vaihtoehto, että edullisempia myyntipaikkoja suhteessa 

enemmän ja kalliimpia paikkoja suhteessa vähemmän.  

14.3   Ilmoitus tapahtuma-ajankohdasta Okeroisten/Jokimaa 

omakotiyhdistykselle, (Tuija Notkonen),Emmi ilmoittaa. 

Seuraava tapaamisajankohta on sovittu 28.3.2014 klo. 8.00, Jokimaa 



 
 

28.3   Kirjallinen tiedote, jota voidaan käyttää hyväksi myyntipaikkojen 

myymisessä. 

28.3   Aluekarttasuunnitelma 

Aluekartasta on tulostettu satelliittikuva. Tästä on suunniteltava vielä tarkempi 

paikkakartta, johon tarvitaan apuja.  

• Lasten	  huvialue	  (pomppulinna,	  hattara,	  metrilaku)	  
• Ohjelmalava	  
• Näytteilleasettajat	  
• Eläinalue	  
• Konealue	  
• Näytösalue,	  (koirat,	  hevoset,	  lampaat)	  
• Tuottajatori	  

Huhtikuu 

11.4   Budjetti, (arvio kävijämäärästä) 
• Hintasuunnitelma	  
• Paikkamaksut	  
• Pääsylippu-‐	  hinta	  

 
11.4   Tiedotteen laatiminen näytteilleasettajille 
11.4   Yhteystiedot ja yhteyshenkilöt tapahtuma-infoon (Kuka vastaa 
paikkakyselyistä ja niiden varaa-                 misesta?) 
 
           Logo tapahtumalle, (Muotoiluinstituutti tai mainostoimisto?) 
           Nettisivuille tapahtuma- info, (Jokimaan nettisivut?)  
           Tehdäänkö tapahtumalle oma nettisivu? 
 
22.4  Yhteydenotto suurempiin yhteistyökumppaneihin 

• Agri-‐market	  
• K-‐maatalous	  
• Valtra	  	  
• Stora	  -‐Enso	  
• S-‐ryhmä	  Hämeenmaa	  
• Mediatalo	  ESA	  
• Atria	  

	  
22.4	  	  	  Yhteydenotto	  pienempiin	  näytteilleasettajiin	  

• Meronen	  
• Pihamaa	  
• Heila	  
• Pioni	  ja	  Piironki	  



 
 

• Benjamin	  maatilatori	  
• Elo-‐säätiö	  
• Maaseudun	  tulevaisuus	  
• Aitojamakuja.fi	  (paikalliset	  yritykset)	  

	  
22.4	  	  	  Myyntipaikkojen	  myynti	  tuottajille	  (Mahdollisesti	  LAMK	  -‐opiskelijat?)	  
 
 
30.4   Markkinoinnin sisältö 

• Logo	  
• Mainos,	  (lehtiin	  ja	  sosiaaliseen	  mediaan)	  
• Tiedote,	  (lehdistö)	  
• Sopimuslomake	  näytteilleasettajille	  
• Messulehti	  
• Pysäköinti-‐	  ja	  pääsyliput	  
• Radiomainos?	  

	  
30.4   Tarjouspyyntö yllämainituista mainostoimistolle! 

	  
Toukokuu	  

	  
 9.5 Hankerahan anominen? 
 9.5 Luvat tapahtuman järjestämiselle 
16.5	  	  	  Eläinten	  hankinta	  
29.5	  	  	  OHJELMAN	  SISÄLTÖ	  JA	  AIKATAULU!	  
29.5	  	  	  Juontaja	  tapahtumalle	  
30.5	  	  	  VALMIS	  TAPAHTUMASUUNNITELMA	  
	  
Elokuu	  
 
1.8 Mainostilan varaus eri lehdistä 
1.8 Mainosten jakaminen ja tiedon levittäminen 
8.8 Laskutus 
8.8 Esittelijäkortit ja pysäköintikortit näytteilleasettajille (postitus) 
 
Alueen rakentaminen 
Tarvikkeiden tilaukset, (aitaukset, karsinat, esiintymislava) 
Vuokrateltat? 
Opaskyltit 
Baja -majat (tilaus)     
Rakennushenkilökunta 
Vastuualueen jako!      
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"Elävä	  maaseutu	  messut"	  elokuussa	  2014	  
Lauantai	  -‐	  Sunnuntai	  klo	  11-‐18	   	   	   	  
Laskentaa:	   	   	   	  
	   	   	   	  
Kulut:	   	   	   	  
Järjestyksen	  valvonta	   1800	   	   	  
Ohjelmakulut	   2000	   	   	  
Ensiapu	   500	   	   	  
Äänentoisto	  +	  muu	  tilapäistek.	   500	   	   	  
Mainostoimistokulut	   1000	   	   	  
Eläinten	  kuljetukset+vuokrat	   300	   	   	  
Aitausten	  rakentaminen	   1000	   	   	  
Toriteltat	  (5kpl)	   1000	   	   	  
Markkinointi	  (messulehti)	   4000	   	   	  
Muut	  kulut	   2000	   	   	  
	   14100	   	   	  
	   	   	   	  
Tuotot	  1	  (onnistuminen):	   	   	   	  
Pääsyliput	  (6000	  lippua	  á5e)	   30000	   	   	  
Myyntipaikkatuotot	  (20x500e)	   10000	   	   	  
Ravintolatuotto	  (2x3000e)	   6000	   	   	  
	   46000	   	   	  
	   	   	   	  

Tapahtuman	  tuotto	   31900	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Tuotot	  2	  (ok	  tilanne)	   	   	   	  
Pääsyliput	  (3000	  lippua	  á5e)	   15000	   	   	  
Myyntipaikkatuotot	  (10x500e)	   5000	   	   	  
Ravintolatuotto	  (2x1500e)	   3000	   	   	  
	   23000	   	   	  
	   	   	   	  

Tapahtuman	  tuotto	   8900	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Tuotot	  3	  (waterlooo)	   	   	   	  
Pääsyliput	  (800	  lippua	  á5e)	   4000	   	   	  
Myyntipaikkatuotot	   500	   	   	  
Ravintolatuotto	  0	   0	   	   	  
	   4500	   	   	  
	   	   	   	  

Tapahtuman	  tappio	   -‐9600	   	   	  
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Aluekartta 
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Yhteystietolista 

XX 
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    31.3.2014 

Lehdistötiedote 

ELON ILO – MAASEUTUTAPAHTUMA 

JOKIMAAN RAVIKESKUKSESSA 23.-24.8. 2014 

Lahden Jokimaalla vietetään maaseutuaiheista viikonloppua elokuussa 2014.  

Jokimaan ravikeskus järjestää maaseutuaiheisen Elon Ilo -tapahtuman 23.-24.8.2014. Koko 

perheen tapahtuman tavoitteena on tehdä monipuolinen maaseutu tutuksi sekä toimia tilaisuutena, 

missä maaseutu tuodaan lähelle kaupunkia. Tapahtuma on suunnattu lapsiperheille, lähiruuan 

ystäville sekä kaikille maaseudusta kiinnostuneille. 

Elon Ilo -tapahtumassa esillä ovat erilaiset eläimet, koneet, maaseudun askareet sekä 

päijäthämäläinen lähiruoka.  Ohjelmatarjonta koostuu monipuolisista näytöksistä, esityksistä, 

kilpailuista, lapsille suunnatusta ohjelmasta sekä muusta mukavasta. Tapahtuma-alueella on 

näytteilleasettaja-alue sekä tuottajatori, jonka myyntipaikat ovat suunnattu erityisesti lähiruoan 

tuottajille. Elon Ilo – tapahtumaan odotetaan viikonlopun aikana noin 10 000 kävijää. 

Pääsylippujen myynnistä tapahtumaan vastaa Lippupalvelu.  

Jokimaan ravirata sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Lahdessa. Ravikeskus tarjoaa 

maaseutumessujen kaltaiselle suurtapahtumalle erinomaiset puitteet niin ihmisille kuin 

eläimillekin.  Elon Ilo -tapahtuma on osa Jokimaan ravikeskuksen tulevaisuuden 

kehityssuunnitelmaa toimia monipuolisena hevosurheilun tapahtuma- ja palvelukeskuksena.  

Maaseututapahtuma täydentääkin alueen tapahtumatarjontaa erinomaisesti. 

Lisätietoja: 

Näytteilleasettajat/tuottajatorialue 

Emmi Pekkala 

puh: 

e-mail: 

Media, ohjelma, eläimet 

Iina Rastas 

puh. 040 5938353 

iina.rastas@jokimaanravit.fi 
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