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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 
Imatranajo Pitstop Partyn VIP-alueelle juomasekoituksia ja somistusta. 
Imatranajo on Imatralla järjestettävä moottoriurheilutapahtuma, jonka yhteyteen 
järjestettiin kaksipäiväinen musiikkitapahtuma, Pitstop Party. Pitstop Party 
järjestettiin Virran puistossa, Imatralla, 19.–20.8.2016. Toimeksiantajana 
projektissa oli Ladybug Productions Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa 
tapahtumalle lisämyyntiä ja -arvoa.  

Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää työn aiheelle oleellista tietoa tapahtuman 
järjestämisestä, juomasekoituksista ja somistuksesta. Teoriaosuus sisältää 
yksityiskohtaista kuvailua empiriasta ja etenee suunnittelusta toteutukseen asti. 
Empiirinen osuus aloitettiin tutustumalla kirjallisuuden ja Internetin kautta 
valittuihin aihealueisiin, joiden avulla etsittiin ideoita suunnittelulle. Suuri osa 
suunnitteluprosessista koostui käytännön kokeiluista, kuten juomasekoitusten 
kehitystyöstä. Pääpaino empiirisessä osuudessa oli itse tapahtumassa ja sen 
valmistelussa. Onnistumisen mittaamiseen käytettiin tarkkailevaa ja osallistuvaa 
havainnointia. 

Juomasekoitukset toivat tapahtuman alkoholijuomatarjontaan monipuolisuutta, ja 
somistus korosti teemaa sekä täydensi tapahtuman visuaalista ilmettä. 
Opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja kaikki osapuolet olivat 
tyytyväisiä.  

Asiasanat: tapahtuman järjestäminen, juomasekoitukset, somistus 
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Abstract 

Tiia Salakka and Niina Uosukainen 
Planning and execution of an event’s cocktails and decoration, Case: 
Imatranajo Pitstop Party, 46 Pages, 2 Appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
Faculty of Tourism and Hospitality, Imatra 
Degree Programme of Tourism and Hospitality 
Bachelor’s Thesis 2016 
Instructors: Mr Ilkka Lehtola, Senior Lecturer, Saimaa University of Applied Sci-
ences, Mr Tuomas Hallikas, Producer, Ladybug Productions Oy 
 

The purpose of this practical thesis was to plan and execute cocktails and deco-
rations to Imatranajo Pitstop Party’s VIP area. Imatranajo is a motorsport event 
that takes place in Imatra and a two-day music event called Pitstop Party was 
organized alongside the event. Pitstop Party was organized in Virta Park, Imatra 
during 19-20 August 2016. The thesis was commissioned by Ladybug Produc-
tions Oy. The priority of this thesis was to produce more sales and add value to 
the event.  

The theoretical section of this thesis consists of essential information about or-
ganizing an event, cocktails and decoration. In addition, the theoretical section 
contains detailed description about empiricism of the thesis that begins from the 
planning phase and leads to execution. The empirical part began with a search 
of ideas by exploring the references from literature and Internet. The main part of 
the planning process consisted of practical experiments. Main focus in the empir-
ical part was in the execution and preparation of the event. Observation and par-
ticipant observation was used to measure the success of the thesis. 

Cocktails brought diversity to the event’s alcohol selection. Decoration enhanced 
the theme and completed the event’s visual appearance. The priorities set for this 
thesis were fulfilled and all parties were satisfied.  

Keywords: event management, cocktails, decoration 

  



 

4 
 

Sisällys 

1 Johdanto ...................................................................................................... 5 

1.1 Aiheen valinta ja rajaus .......................................................................... 5 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ........................................................................ 6 

1.3 Opinnäytetyön onnistumisen mittaaminen ............................................. 6 
2 Imatranajo Pitstop Party ............................................................................... 7 

2.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja ................................................................ 8 
2.2 Imatranajo .............................................................................................. 8 

3 Tapahtuman järjestäminen .......................................................................... 9 

3.1 Tapahtuma ........................................................................................... 10 
3.2 Tapahtuman suunnittelu ...................................................................... 11 

3.2.1 Tavoitteet ...................................................................................... 12 
3.2.2 Kohderyhmä .................................................................................. 13 

3.2.3 Paikka, ajankohta ja kesto ............................................................. 14 
3.2.4 Turvallisuus ja lupa-asiat ............................................................... 14 

3.2.5 Yhteistyökumppanit ja sponsorit .................................................... 16 
3.2.6 Riskit ja niihin varautuminen .......................................................... 17 

3.3 Uuden tapahtuman järjestäminen ........................................................ 18 
4 Juomasekoitukset ...................................................................................... 19 

4.1 Suunnittelu ........................................................................................... 20 
4.2 Kehitystyö ............................................................................................ 22 

4.3 Riskit .................................................................................................... 29 
4.4 Toteutus tapahtumassa ....................................................................... 29 

5 Somistus .................................................................................................... 30 
5.1 Suunnittelu ........................................................................................... 30 

5.2 Kehitystyö ............................................................................................ 32 
5.3 Riskit .................................................................................................... 32 

5.4 Toteutus tapahtumassa ....................................................................... 33 
6 Tapahtuman toteutus ja kulku .................................................................... 33 

6.1 Torstai 18.8.2016 ................................................................................. 34 
6.2 Perjantai 19.8.2016 .............................................................................. 35 

6.3 Lauantai 20.8.2016 .............................................................................. 41 
6.4 Sunnuntai 21.8.2016 ............................................................................ 41 

7 Yhteenveto ja pohdinta .............................................................................. 42 
Kuvat ................................................................................................................. 44 

Lähteet .............................................................................................................. 45 
 

Liitteet 
Liite 1 Juomasekoitusten reseptiikka 
Liite 2 Kuvia tapahtumasta 

  



 

5 
 

1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa juomasekoituksia ja 

somistusta Imatranajon aikana järjestettävään Pitstop Party tapahtumaan, joka 

on Imatralla ensimmäistä kertaa järjestettävä musiikkitapahtuma. Kyseessä on 

toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana toimii Ladybug Productions 

Oy.  

Opinnäytetyön sisältö koostuu teoreettisesta sekä empiirisestä osuudesta, joiden 

tarkoituksena on sitoutua tiiviisti yhteen ja tukea toisiaan. Teoria käsittelee 

laajasti tapahtuman järjestämistä sekä juomasekoituksia ja somistusta. 

Empiirinen osuus koostuu juomasekoituksien ja somistuksen suunnittelusta sekä 

niiden toteutuksesta Pitstop Partyssa. Tulemme kuvailemaan tarkasti 

tapahtuman valmistelua ja toteutusta päiväkohtaisesti.  

1.1 Aiheen valinta ja rajaus 

Ajatuksemme opinnäytetyöhön saimme Facility Management -kurssin puitteissa, 

kun Tuomas Hallikas, Ladybug Productions Oy:sta, kävi esittelemässä 

tuottamiaan tapahtumia. Esitys oli inspiroiva ja herätti ajatuksen mahdollisesta 

opinnäytetyöaiheesta. Keskustelimme ajatuksesta lehtori Jukka Moilasen kanssa 

ja selvisi, että tulevan kesän tapahtumiin olisi mahdollista tehdä opinnäytetyö. 

Tuolloin vaihtoehtoisia tapahtumia olivat Go 90´s Imatra sekä Imatranajo. Tässä 

vaiheessa oli vielä epäselvää, mihin tapahtumaan opinnäytetyö sijoittuisi.  

Aikataulullisesti Go 90´s Imatra oli liian aikaisin, joten päätimme aloittaa 

työstämään opinnäytetyötä Imatranajon yhteyteen. Muutamien yhteydenottojen 

ja pohdintojen jälkeen meille esitettiin mahdollisuus Tuomas Hallikkaan toimesta 

suunnata opinnäytetyömme Pitstop Partyyn, joka on Imatranajon virallinen 

jatkopaikka. Tämä mahdollisuus oli positiivinen yllätys, aiheen ollessa mielekäs 

ja monimuotoinen. 

Päätimme, että opinnäytetyömme liittyy Pitstop Partyyn, mutta oli vielä 

tarkennettava, mihin tapahtuman osa-alueeseen aiheemme rajautuu. 

Toimeksiantajan kanssa tulimme yhdessä siihen tulokseen, että vastuullamme 



 

6 
 

tulee olemaan VIP-alueen somistus sekä teemaan sopivien juomasekoitusten 

suunnittelu ja toteutus.   

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Vastuualueemme on teemaan sopivien juomasekoitusten suunnittelu ja 

kehittäminen, joiden tavoitteena on tuoda lisämyyntiä tapahtumalle.  Tämän 

lisäksi vastuullamme on VIP-alueen somistuksen suunnittelu ja toteutus, jonka 

avulla tavoitteemme on tuoda tapahtumalle lisäarvoa. 

Opinnäytetyön kannalta asetettujen tavoitteiden lisäksi meillä on 

henkilökohtaisempana tavoitteena olla osana yleisesti koko tapahtuman 

järjestämistä, jonka kautta saamme kattavan käsityksen tapahtuman 

järjestämisestä. Tällaisen tapahtuman järjestämisessä mukana oleminen on oiva 

tilaisuus ammatilliseen kasvuun.  

1.3 Opinnäytetyön onnistumisen mittaaminen 

Juomasekoituksien ja somistuksen onnistumisen mittaaminen on haastavaa. 

Osa haastavuudesta johtuu tapahtuman luonteesta, joka on hektinen ja omalla 

tavallaan levoton. Tapahtuman luonteen vuoksi esimerkiksi haastattelu- tai 

kyselytutkimus ei antaisi luotettavaa tulosta. Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

tämänlaisessa tapahtumassa ei välttämättä onnistuisi lainkaan, koska 

asiakkaiden mielenkiintoa kyselyä kohtaan voisi olla vaikea herättää. 

Onnistumisen mittaaminen on kuitenkin tärkeää opinnäytetyön kannalta, sillä se 

tuo työlle lisäarvoa. Tästä syystä päätimme käyttää onnistumisen mittaamiseen 

havainnointia.  

Havainnointi on tiedonkeruumetodi, jonka avulla voidaan kerätä havaintoja 

esimerkiksi ihmisten käyttäytymisestä, luonnosta ja ympäristöstä. Havainnointi 

on tarkkailua, joka tehdään tietoisesti. Näköaistin lisäksi havainnointiin voi 

käyttää tunto-, haju- ja makuaisteja. Havainnoinnin voi suorittaa sekä 

luonnollisessa ympäristössä että laboratoriossa. Luonnollisessa ympäristössä 

suurin etu on se, että havainto tehdään sille kuuluvassa asiayhteydessä. 

Havainnointi voi olla tarkasti suunniteltua ja kohdistettua tai vapaata ja 
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sattumanvaraista. Haluttujen havaintojen kohde ja tarkkuus määrittää, 

minkälaista havainnoinnin tulisi olla. (Vilkka 2006, 8, 37–41.) 

Havainnointiin on viisi erilaista tapaa. Tapoja ovat tarkkaileva, osallistuva ja 

aktivoiva osallistuva havainnointi sekä kokeilemalla oppiminen ja 

piilohavainnointi. Tapojen jaottelu on tehty sen perusteella, millainen suhde 

tutkijan ja tutkittavan asian välillä on ja miten tutkija osallistuu havainnoinnin 

kohteen toimintaan. (Vilkka 2006, 42.) 

Opinnäytetyöhömme parhaiten soveltuvat havainnointitavat ovat tarkkaileva ja 

osallistuva havainnointi. Tarkkailevassa havainnoinnissa tutkija tarkkailee 

kohdettaan ulkopuolelta eikä osallistu sen toimintaan. Tämä havainnointitapa 

soveltuu hyvin ympäristöihin, joissa tilanteet muuttuvat nopeasti ja ovat ennalta 

arvaamattomia, kuten suuret yleisötilaisuudet. Toisin kuin tarkkailevassa 

havainnoinnissa, osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu kohteensa 

toimintaan tietyn ajanjakson ajan. Kohdetta havainnoidaan kokonaisvaltaisesti, 

mutta kuitenkin keskitytään tarkemmin vain valittuihin osa-alueisiin. Molemmissa 

edellä mainituissa havainnointitavoissa on tärkeää määrittää kohteet ja tutustua 

niihin ennen havainnoinnin aloittamista. (Vilkka 2006, 43–44.) 

Opinnäytetyössämme valitut havainnoinnin kohteet ovat juomasekoitukset ja 

somistus. 

2 Imatranajo Pitstop Party 

Pitstop Party on Imatranajojen yhteyteen suunniteltu kaksipäiväinen 

musiikkitapahtuma, jonka tarkoituksena on toimia virallisena jatkopaikkana 

ajoille. Pitstop Party järjestetään perjantaina ja lauantaina, 19.–20.8.2016. 

Huolimatta siitä, että iltatapahtuma on pääosin suunniteltu Imatranajon 

yhteyteen, se on silti kaikille avoin musiikkitapahtuma. Tapahtumapaikkana toimii 

Virran puisto Mansikkalassa Vuoksen rannalla. (Facebook.) Alue on laaja 

nurmikenttä, jonne on helppo rakennuttaa tämän kaltainen tapahtuma 

esteettömyytensä vuoksi. Alueelle pystyy rakentamaan suurenkin tapahtuman ja 

Pitstop Partyssa luvat myönnettiin 5000 kävijälle.  
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Pitstop Partyn tavoitteena on miellyttää esiintyjätarjonnallaan monenlaisia 

kävijöitä. Perjantain artisteja ovat Juustopäät, Osmo’s Cosmos, Francine ja Dr. 

Feelgood. Tapahtuman ensimmäisenä iltana artistikattaus on genreiltään 

suhteellisen yhtenäinen lauantaihin verraten, jolloin artisteina ovat IHQU, Stig, 

Jukka Poika, Sabrina, Kalle Päätalo sekä illan pääesiintyjänä Eppu Normaali. 

(ImatraLive!.) 

Tapahtuman päätarkoituksena on olla jatkopaikkana ajojen kävijöille, joten 

luonnollisesti moottoriurheiluteema ja moottoripyörät näkyvät ja ovat oleellinen 

osa myös iltatapahtumaa. Tapahtuman suunnittelussa on myös tavoitteena 

muistaa ja kunnioittaa menneiden vuosien Imatranajoja sekä niihin osallistuneita 

kuljettajia.   

2.1 Opinnäytetyön toimeksiantaja 

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Ladybug Productions Oy, joka on 

Imatralainen kulttuuritapahtumia tuottava ja järjestävä yritys. Toimitusjohtajana 

yrityksessä toimii Mikko Kenttämaa. Yritys on melko uusi, sillä se on perustettu 

vasta vuonna 2015. (Suomen Asiakastieto Oy.) Yrityksen tuottaja on Tuomas 

Hallikas. Hallikas on tuottanut Pitstop Partyn lisäksi myös muita tapahtumia, joihin 

lukeutuu muun muassa Go 90’s Imatra ja Joensuu sekä Korialla järjestettävä 

Pioneerifestivaali. (Ladybug Productions Oy.) 

Olemme tehneet toimeksiantajan kanssa kirjallisen sopimuksen yhteistyöhön 

liittyvistä säännöistä ja ehdoista. Sopimus edellyttää meitä 

salassapitovelvollisuuteen ja olemaan sitoutuneita toteuttamaan 

vastuualueidemme tehtävät. Toimeksiantaja puolestaan vastaa opinnäytetyön 

suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvista kuluista.  

2.2 Imatranajo 

Imatranajo on katumoottoripyöräkilpailu, joka järjestetään ensimmäistä kertaa 30 

vuoteen. Ajot järjestetään tänä vuonna 52. kertaa ja niiden ajankohta on 19.–

21.8.2016. Imatranajo kuuluu IRRC-sarjaan. IRRC on lyhenne sanoista 

International Road Racing Championship, joka on eurooppalainen 

ratamoottoripyöräilysarja. (Imatranajo 2015.) 
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Imatranajon historia alkaa jo vuodesta 1953, mutta tuolloin moottoripyörien lisäksi 

ajettiin myös midget-autoilla. Tästä kului lähes kymmenen vuotta ennen kuin 

varsinainen Imatranajo järjestettiin ensimmäisen kerran, vuonna 1962. Jo 

ensimmäisenä vuonna kävijöitä oli 8000 ja seuraavaan vuoteen mennessä 

suosio oli kasvanut huimasti, kävijämäärän noustessa 13000:een. (Muistojen 

Imatranajo 2014.) 

Imatra isännöi MM-osakilpailuja vuodesta 1964 eteenpäin, kun Tampereella 

sijaitseva Pyynikin rata jäi tarkoitukseen liian kapeaksi. Vuosien varrella useat 

ajajat kommentoivat ja kritisoivat rataa sen turvattomuuden vuoksi. Vuonna 1982 

rata todettiinkin liian vaaralliseksi kilpailukäyttöön ja Imatra menetti MM-

osakilpailuarvonsa. Tämän lisäksi vuonna 1986 tapahtui yhden kuolonuhrin 

vaatinut traaginen ulosajo, jonka seurauksena ajot lakkautettiin Imatralta 

kokonaan. Korvaavana paikkana toimi Virtasalmen Motopark. (Lindfors 2008.) 

Ajot palasivat Imatralle vuonna 1999, mutta ei enää kilpailun muodossa. Tästä 

eteenpäin tapahtuma järjestettiin nimellä Muistojen Imatranajot ja sitä järjestettiin 

parin vuoden välein vuoteen 2014 saakka. (Muistojen Imatranajo 2014.) 

30 vuoden jälkeen ajot palasivat jälleen Imatralle. Alun perinkin ajoihin odotettiin 

paljon kävijöitä, mutta lopullinen suosio ylitti kaikki odotukset ajojen keräten 

Imatralle yli 40 000 ihmistä. Juha Sorjonen (2016) Kehystä kertoo, että kisojen 

tuoma taloudellinen hyöty Imatralle oli laskelmien mukaan arviolta 6,5 miljoonaa 

(Kemppainen 2016). Tämän kaltaiset suuret tapahtumat tuottavat korvaamatonta 

lisäarvoa Imatran kaltaiselle pienelle kaupungille ja vuoden 2016 Imatranajot 

tuskin jäävät viimeisiksi.  

3 Tapahtuman järjestäminen 

Tämä luku keskittyy tapahtumaan käsitteenä ja sen järjestämiseen. Luvun myötä 

tulemme avaamaan tapahtuman järjestämisen eri osa-alueita, joita ovat 

tapahtuman suunnittelu sekä uuden tapahtuman järjestäminen.  

Luvun myötä tulemme kertomaan tarkasti, että mitä asioita tulee ottaa huomioon 

tapahtumia järjestettäessä. Syvennymme muun muassa tapahtuman 
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suunnittelulle oleellisiin osa-alueisiin, kuten kohderyhmään, 

yhteistyökumppaneihin sekä turvallisuus ja lupa-asioihin. 

3.1 Tapahtuma 

Tapahtumat ovat jo pitkään näytelleet suurta roolia yhteiskunnassamme. 

Tapahtumat ovat ilmiöitä, joiden tarkoituksena on rikkoa arjen rutiineja sekä 

tuoda iloa ja viihdyttää joukkoa ihmisiä. (Shone & Parry 2010, 3–4.) Getzin (2005) 

mukaan tapahtumat ovat parhaiten määriteltävissä niiden sisällön perusteella. 

Hän tarjoaakin kaksi erilaista määritelmää, joista toinen on tapahtuman 

järjestäjän ja toinen kävijän näkökulmasta. Järjestäjän näkökulmasta katsottuna 

tapahtuma on kerran tai epäsäännöllisesti järjestettävä tilaisuus, joka poikkeaa 

yrityksen/järjestäjän tavanomaisesta toimintakaavasta. Käännettäessä 

näkökulma kävijän kannalle, tapahtuma on tilaisuus sosiaaliselle, kulttuuriselle tai 

vapaa-ajan kokemukselle, joka poikkeaa normaalista arjen tarjonnasta. (Bowdin, 

Allen, O’Toole, Harris & McDonnell 2006, 15.) 

Vallon ja Häyrisen (2008) mukaan tapahtumia voidaan luokitella monilla eri 

perusteilla, kuten toteuttamistavan mukaan. Erilaisia toteuttamistapoja ovat itse 

rakennettu tapahtuma, ostettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma ja 

kattotapahtuma.  

Itse rakennetussa tapahtumassa nimensä mukaan tapahtuma järjestetään alusta 

asti itse, organisaation sisäisesti. Rakentaessa tapahtumaa itse, eduiksi nousee 

kustannusten vähyys sekä valta päättää tapahtumasta itsenäisesti. Vastaavasti 

ongelmiksi saattavat nousta suuri työmäärä ja ammattitaidon puute, kun 

ulkopuolista apua ei käytetä. Järjestettäessä tapahtumaa tällä tavalla on kaikkien 

edun mukaista, että tapahtumalla on osaava projektipäällikkö. (Vallo & Häyrinen 

2008, 59–60.) 

Ostetussa tapahtumassa erona on muun muassa se, että johtava 

projektipäällikkö tulee tapahtumatoimiston kautta. Omassa organisaatiossa tulisi 

myös olla projektipäällikkö vastuuhenkilönä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä 

tapahtumatoimiston kanssa. Tapahtumatoimiston käytön eduiksi nousee 

yrityksen työmäärän keveneminen ja yritys saa valmiiksi juuri heille räätälöidyn 

tapahtumapaketin. Käytettäessä tapahtumatoimistoa tapahtuman kulut kuitenkin 
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nousevat radikaalisti ja päätäntävalta siirtyy osittain pois yritykseltä. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 60–61.) 

Ketjutetussa tapahtumassa yritys ostaa valmiiksi teemoitettuja tapahtuman 

osasia ja luo niistä halutunlaisen valmiin tapahtuman. Ketjutetun tapahtuman 

helppous on valmiissa teemoissa, mutta haasteena on yhtenäisyyden luominen 

sekä yrityksen imagon esille tuonti. (Vallo & Häyrinen 2008, 61.) 

 Kattotapahtumasta hyvänä esimerkkinä toimivat jääkiekon MM-kisat, joissa 

asiakkaalla on vahva ennakkokäsitys tapahtuman luonteesta. Positiivinen puoli 

kattotapahtuman järjestämisessä on sen helppous, sillä teema ja raamit on luotu 

tapahtumalle valmiiksi. Kattotapahtuma eroaa muista toteuttamistavoista 

helppoudellaan, mutta haasteeksi saattaa kuitenkin nousta tapahtumaan sopivan 

sisällön luominen. (Vallo & Häyrinen 2008, 61–62.) 

Tapahtumia voidaan myös luokitella neljään eri kategoriaan, joita ovat 

henkilökohtaiset, vapaa-ajan, kulttuurilliset ja järjestölliset tapahtumat. 

Henkilökohtaiset tapahtumat ovat yleisesti suhteellisen pieniä, intiimejä ja niillä 

on järjestäjälleen henkilökohtainen merkitys. Tällaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi häät, syntymäpäivät ja sukukokoukset. Vapaa-ajan tapahtumat ovat 

yleensä kaikille avoimia sekä niiden tarkoitus on rentouttaa ja viihdyttää 

kävijöitään. Tähän kategoriaan voidaan laskea esimerkiksi messut sekä urheilu- 

ja musiikkitapahtumat. Kulttuurillisilla tapahtumilla on monesti jokin erityinen 

merkitys suuremmalle joukolle ihmisiä, tämä merkitys voi olla esimerkiksi perinne 

tai hengellisyys. Kulttuurillisia tapahtumia ovat muun muassa taidenäyttelyt, 

perinnejuhlat ja uskonnolliset tapahtumat. Järjestölliset tapahtumat ovat usein 

virallisempia ja tavoitteellisempia kuin muut tapahtumat. Tavoite voi olla 

esimerkiksi varainkeruullinen, mainonnallinen, myynnillinen tai poliittinen. Kaikki 

tapahtumat eivät kuitenkaan kuulu yksiselitteisesti vain yhteen kategoriaan. 

Esimerkiksi opiskelijan valmistujaiset ovat opiskelijalle henkilökohtainen 

tapahtuma, mutta koululle järjestöllinen. (Shone & Barry 2010, 4-7.)  

3.2 Tapahtuman suunnittelu 

Suunnitteluprosessi kuvaa yksinkertaisuudessaan nykytilaa, tulevaisuuden 

tavoitteita sekä strategioita tai taktiikoita, joita tavoitteisiin pääseminen vaatii. 
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Toisin sanoen suunnitteluprosessi keskittyy lopputulokseen ja keinoihin, joilla 

saavutetaan tavoiteltu päämäärä. Suunnittelussa on otettava aina huomioon, että 

muutoksia saattaa tulla ja niihin on varauduttava. Monesti suunniteltaessa 

sorrutaan ylisuunnitteluun, keskitytään yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan tai 

unohdetaan, että suunnitelmien tulisi olla lähinnä suuntaa antavia. (Bowdin et al. 

2006, 117–118.) Seuraavan lainauksen avulla tahdomme havainnollistaa, että 

vaikka suunnittelu on tärkeää, sille ei tule antaa liikaa painoarvoa toteutuksessa.   

Blomberg väittää ensinnäkin, että kaikkein menestyvimmät hankkeet ovat, jos 
eivät täysin suunnittelemattomia, niin ainakin suunniteltu hyvin väljästi. 
Blombergin toinen väite on: vastaavasti tarkkaan suunnitellut projektit 
epäonnistuvat usein. (Virtanen 2000, 21–22.) 

Tapahtumaa järjestettäessä kaikista pisin ja aikaa vievin osuus on suunnittelu, 

jonka vuoksi se tuleekin aloittaa hyvissä ajoin. Pienen tapahtuman suunnitteluun 

voi riittää vain muutama viikko, mutta suuren tapahtuman suunnittelu saattaa 

vaatia jopa vuosia. Tapahtuman työryhmän tulisi olla kasassa hyvissä ajoin, jotta 

ideointi olisi mahdollisimman tuottoisaa ja kaikki osapuolet olisivat alusta asti ajan 

tasalla. Käytettäessä paljon aikaa tapahtuman suunnitteluun työryhmän kanssa, 

tavoite yhtenäistyy ja tapahtuman onnistumisen todennäköisyys nousee. (Vallo 

& Häyrinen 2008, 148.)  

Vallon ja Häyrisen (2008) mukaan tapahtuman suunnittelu koostuu useasta osa-

alueesta. Osa-alueita ovat tavoitteet, kohderyhmä, paikka, ajankohta ja kesto, 

turvallisuus ja lupa-asiat, yhteistyökumppanit ja sponsorit sekä riskit ja niihin 

varautuminen. 

3.2.1 Tavoitteet 

Suunnittelun avulla tunnistetaan keinot, jotka mahdollistavat tavoitteisiin pääsyn 

ja tapahtuman onnistumisen. Tapahtuman ollessa huolellisesti suunniteltu on 

helppoa arvioida, ovatko tavoitteet selkeitä ja toteutettavissa. Tavoitteiden tulee 

olla tarpeeksi yksinkertaisia sekä helposti lähestyttäviä. Tämä antaa 

ammattimaisen vaikutelman ja tavoitteista tulee näin yhtenäisempiä. (Iiskola-

Kesonen 2004, 9.)  

Jokaiselle tapahtumalle tulee asettaa tavoite. Tavoitteita on erilaisia, mutta 

ensisijaisesti niiden tulee kertoa, miksi tehdään ja kenelle tehdään. Tavoite voi 
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olla viihdyttää ihmisiä, motivoida työntekijöitä, tuottaa taloudellista tulosta 

yritykselle tai luoda yhtenäisyyden tunnetta joukolle ihmisiä. Yritys saattaa 

järjestää esimerkiksi tilaisuuden kiittääkseen asiakkaitaan onnistuneesta 

yhteistyöstä tai yhdistys järjestää varainkeruujuhlan tärkeäksi näkemälleen 

asialle. (Iiskola-Kesonen 2004, 9; Vallo & Häyrinen 2008, 101–103.) 

Liian usein järjestetään tapahtumia joiden tavoitteita ei ole kunnolla mietitty tai 

niitä ei ole ollenkaan. Tapahtumia järjestetään usein vain perinteen vuoksi tai siitä 

syystä, että muutkin järjestävät. Näin tehtäessä syntyy epämääräisiä tapahtumia, 

joilla ei ole suoranaista tarkoitusta tai hyötyä. Järjestettäessä toistuvaa 

tapahtumaa tulee aika ajoin pysähtyä miettimään, onko alkuperäinen tavoite vielä 

ajankohtainen vai vaatiiko se päivittämistä. (Vallo & Häyrinen 2008, 103–104.)  

3.2.2 Kohderyhmä 

Tapahtuman suunnittelussa ratkaisevaa on tiedostaa kohderyhmä, eli kenelle 

tapahtumaa järjestetään ja ketä sinne halutaan houkutella. Profiloidessa 

kohderyhmiä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa valitaan ensin 

kohderyhmä, jonka jälkeen räätälöidään tapahtuma heidän mieltymyksiensä 

mukaiseksi. Toisessa tavassa päätetään ensin tapahtuman teema ja sisältö, 

jonka jälkeen lähdetään miettimään minkälaiset ihmiset sopivat kohderyhmäksi. 

Kun aloitetaan kohderyhmän valinnasta, on periaatteessa suurin haaste jo 

selvitetty, mutta edelleen tulee järjestää tapahtuma, johon nämä valitut ihmiset 

haluavat osallistua. Tunnettaessa kohderyhmä etuna on kuitenkin se, että heidän 

mieltymyksiään ja tarpeitaan on mahdollista tarvittaessa selvittää. (Conway 2009, 

54–55.) Kun tapahtumalla on sisältö ja teema valmiina, tietynlaisissa tapauksissa 

kohderyhmä määräytyy itsestään. Esimerkiksi rock-festivaaleihin hakeutuu 

automaattisesti ihmisiä, jotka ovat rock-henkisiä ja pitävät genren musiikista.  

Kohderyhmän ollessa selvillä, tulee se analysoida tarkoin. Analysoitavia tekijöitä 

ovat muun muassa ikä, sukupuoli, mielenkiinnon kohteet ja asuinpaikka. 

Tapahtuman järjestäjän tulee osata nähdä tapahtuma kävijän näkökulmasta ja 

osata rajata omat mieltymykset sekä mielipiteet suunnittelun ulkopuolelle. Näin 

pidetään huoli siitä, että tapahtumaa tehdään varmasti kohderyhmälle. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 113–114.)  
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3.2.3 Paikka, ajankohta ja kesto 

Tapahtumapaikkaa päätettäessä tulee huomioida tapahtuman pääpiireet, kuten 

luonne, teema sekä kävijämäärä. Jos tapahtuma järjestetään luonteelleen 

sopimattomassa tilassa, voi se helposti vaikuttaa koko tapahtuman tunnelmaan 

ja pilata koko tapahtuman. Tapahtumapaikaksi voi muotoutua mikä tahansa sisä- 

tai ulkotila. Järjestettiin tapahtuma sitten ulkona tai sisällä, paikasta johtuviin 

ongelmiin tai muutoksiin on aina varauduttava. Etenkin ulkona tapahtumaa 

järjestettäessä säätilalla on merkittävä vaikutus. (Vallo & Häyrinen 2008, 131–

132.) 

Tapahtumapaikka ja sen ominaisuudet tulee tarkistaa hyvissä ajoin, jottei viime 

hetken yllätyksiä tulisi. Paikan suhteen tulisi olla kriittinen ja ottaa huomioon muun 

muassa paikan esteettömyys, kulkuyhteydet ja parkkitila, muuntautumiskyky 

sekä yleiset häiriötekijät. (Vallo & Häyrinen 2008, 132–134.) 

Tapahtuman suunnittelussa ajankohta ja kesto on tärkeää päättää jo 

alkuvaiheessa. Molemmat yllämainitut voivat ratkaisevasti vaikuttaa tapahtuman 

houkuttelevuuteen sekä osallistujamäärään. Kannattaa esimerkiksi miettiä, onko 

tapahtumassa riittävästi sisältöä kahdelle päivälle vai onko yksipäiväisen 

tapahtuman järjestäminen järkevämpää. Suositeltavaa on huomioida kansalliset 

loma-ajat ja tarkistaa mahdolliset kilpailevat tapahtumat lähialueella. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 137–138.)  

3.2.4 Turvallisuus ja lupa-asiat 

Tapahtuman järjestämiseen liittyy myös virallinen puoli, joka pitää sisällään 

esimerkiksi erilaisia pakollisia lupia sekä ilmoituksia ja on monilta osin lain 

sanelemaa. Ensisijaisesti järjestäjä on vastuussa tapahtuman virallisesta 

puolesta sekä turvallisuuden suunnittelusta.   

Kaikissa tapahtumissa turvallisuudesta on huolehdittava. Tapahtuman 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että turvallisuus on huolellisesti suunniteltu ja 

toteutettu. Järjestyksenvalvonta on mahdollisesti yleisin ja tehokkain keino 

huolehtia tapahtuman turvallisuudesta ja joissain tapauksissa laki edellyttää 

järjestyksenvalvontaa tapahtumassa. Turvallisuutta suunniteltaessa tulee ottaa 
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huomioon tapahtuman luonne, sillä tietynlaiset tapahtumat vaativat tiukkoja 

turvallisuuskäytäntöjä. Ulkoilmatapahtumassa usein vaaditaan riittävä määrä 

ensiapuhenkilöstöä ja yhtä täysin varustettua ensiapuryhmää vastaamaan 

turvallisuudesta. Vakuutukset ovat omalta osaltaan osa turvallisuutta ja niistä 

tulisikin huolehtia asianmukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2008, 167–168.) Joiltain 

osin laki määrää miten turvallisuus tulee hoitaa, mutta turvallisuus koostuu myös 

osa-alueista, jotka eivät ole lain pakottamia.  

Tapahtumalla tulee olla tarvittavat luvat, jotta se on mahdollista järjestää. 

Tapahtuma, johon osallistuminen ei edellytä kutsua tai kuulumista yhteisöön 

luetaan yleisötilaisuudeksi ja tällöin sen järjestäminen vaatii 

yleisötilaisuusilmoituksen. Ilmoitus tehdään poliisille. Ilmoituksen vaativia 

tapahtumia ovat 

 useiden satojen osallistujien tapahtumat 

 yleisillä paikoilla järjestettävät ulkotapahtumat 

 erityisryhmien tilaisuudet 

 22:00 jälkeen päättyvät tapahtumat 

 turvallisuussuunnitelman vaativat tapahtumat 

 anniskelua sisältävät tapahtumat 

 pelastussuunnitelman vaativat tapahtumat 

 voimakkaita tunteita aiheuttavat tapahtumat. 

Edellä mainitut tapahtumat ovat niitä joista ilmoitus on välttämätön, mutta muissa 

tapauksissa ilmoituksen välttämättömyys on tapahtuma- ja paikkakohtaista. 

Ilmoitukseen tulee sisällyttää kattava selvitys tapahtumasta ja sen 

ominaisuuksista, kuten yhteystiedot, tapahtuman sisältö, arvioitu yleisömäärä, 

ajankohta sekä käytettävät rakennelmat ja välineet. Yleisötilaisuusilmoituksen 

yhteyteen kuuluu myös tieto vastuuvakuutuksesta, alkoholin anniskelusta, 

avotulesta, musiikin esittämisestä sekä suunnitelma liikennejärjestelyistä. 

(Poliisi.)  

Tapahtumat, joihin osallistuu esimerkiksi suuri määrä ihmisiä, vaativat 

turvallisuus- ja pelastussuunnitelman. Suunnitelma tulee tehdä, kun  
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 arvioidaan, että tapahtumaan osallistuu samanaikaisesti yli 200 henkilöä 

 tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita tai kemikaaleja 

 tapahtuma järjestetään sisätilassa, jota ei ole suunniteltu 

yleisötapahtumien järjestämiseen 

 järjestetään tilapäismajoitusta 

 tapahtuman poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta 

 tapahtuma on luonteeltaan vaarallinen. 

Suunnitelmasta ilmenee muun muassa järjestyksenvalvontaa käsittelevät asiat, 

turvallisuudesta vastaavat henkilöt, riskien arviointi ja onnettomuuksia ehkäisevät 

toimet, joita ovat esimerkiksi poistumistiet, alkusammutuskalusto sekä 

pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. (Poliisi.) 

Tapahtuman järjestämiseen liittyen tulee tehdä erilaisia ilmoituksia tai hakea 

lupaa useammalta viranomaiselta. Näitä asioita ovat muun muassa meluilmoitus, 

kadunkäyttölupa, kuluttajaturvallisuusilmoitus sekä erilaisten tavaroiden ja 

aineiden myynti, kuten tupakka, alkoholi ja ruoka. (Poliisi.)  

3.2.5 Yhteistyökumppanit ja sponsorit 

Voisi sanoa, että kaikenlaiset sekä – kokoiset tapahtumat vaativat ympärilleen 

yhteistyökumppaneita ja sponsoreita toimiakseen. Näin ollen myös Pitstop 

Partylla oli laajahko yhteistyöverkosto, joka koostui suurilta osin paikallisista 

yrityksistä. Ladybug Productions Oy on tehnyt muissakin tapahtumissaan 

yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.  

Tapahtumat tarvitsevat lähes poikkeuksetta yhteistyökumppaneita ja niiden tarve 

onkin hyvä kartoittaa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yhteistyökumppaneita on 

monenlaisia, joista keskeisimpiä ovat tapahtumatilan omistaja, alihankkijat, 

tavarantoimittajat ja rahoittajat. Useimmiten tapahtumia on mahdotonta järjestää 

ilman yhteistyökumppaneita, mutta niiden tarvittava määrä riippuu tapahtuman 

koosta ja luonteesta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 41.) 

Sponsorointi saattaa päällisin puolin vaikuttaa siltä, että toinen osapuoli on 

ainoastaan ottaja ja toinen puolestaan vain antaja. Järjestettäessä tapahtumia 

sponsorointi on kuitenkin lähes puhtaasti markkinointikeino, josta molemmat 
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osapuolet hyötyvät. Sponsorointisuhteessa toimitettava hyödyke ei ole aina 

välttämättä rahaa vaan se voi olla myös jokin palvelu tai tuote. Sponsoroinnin 

pääperiaatteena toimii se, että yritys tai yksityishenkilö antaa tapahtumalle jotain 

josta se hyötyy ja vastineeksi tämä sponsori saa näkyvyyttä tapahtumassa, kuten 

mainostilaa. (McDonnell, Allen & O’Toole 1999, 146.) 

Tapahtumien järjestäjien tulee ymmärtää sponsoreiden tärkeys ja se fakta, että 

sponsoreiden hankinta ja houkutteleminen on heidän vastuullaan. Myös 

tapahtumalla on oltava paljon annettavaa sponsorille eikä vain toisinpäin. Etenkin 

tilanteessa, jossa tavoitellaan suurempia yrityksiä, tulee tapahtuman erottua 

muista edukseen ja sponsorille annettava hyöty on pystyttävä todistamaan. 

Järjestäjien kannalta on tärkeää tunnistaa, millaisia sponsoreita tapahtuma 

tarvitsee, jotta tapahtuma saa sponsoreista oikeanlaisen sekä mahdollisimman 

suuren hyödyn. Sponsorisuhde voi parhaimmillaan olla kumppanuutta, jolloin 

syntyy yhteisiä tavoitteita ja yhteistyöstä tulee tuottavampaa. Tämän 

saavuttamiseksi tulee unohtaa muodolliset raamit ja kaavamaiset tavat. 

(McDonnell, Allen & O’Toole 1999, 44.)  

3.2.6 Riskit ja niihin varautuminen 

Tapahtumat ovat aina alttiita riskeille. Altistavia tekijöitä voivat olla erikoinen 

paikka, suuret ihmisjoukot, uusi henkilökunta ja vapaaehtoiset sekä yleinen 

ilmapiiri. Riskejä voi luokitella monella eri tavalla, kuten ajallisesti tai 

aihealueittain. Luokiteltaessa riskejä ajan perusteella, voi ne jakaa tapahtumaa 

edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin. Eri riskien 

aihealueita voivat olla esimerkiksi turvallisuusriskit, ympäristöriskit ja 

asiakasriskit. (Kauhanen et al. 2002, 54; Bowdin et al. 2006, 319.) 

Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen (2002) mukaan riskienhallinnan voi jakaa 

kolmeen vaiheeseen, riskien kartoitus, arviointi ja hallinta. Kartoittaessa riskejä 

on hyvä aloittaa niiden jaottelulla, käyttäen esimerkiksi aiemmin mainittuja tapoja 

eli ajan tai aihealueen perusteella. Riskien arvioinnissa keskitytään kunkin riskin 

toteutumisen todennäköisyyteen ja taloudelliseen merkittävyyteen. Riskien 

arviointi on tehokkainta siten, että ensin jokainen ryhmän jäsen arvioi ne yksin, 

jonka jälkeen muodostetaan yhteinen kanta kaikkien tekemistä arvioinneista. 
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Keinoja riskien hallintaan on monia, mutta niiden kaikkien tavoitteena on 

pienentää riskien todennäköisyyttä, aiheuttamaa vahinkoa tai parhaassa 

tapauksessa eliminoida riski kokonaan. Riskejä on kuitenkin aina otettava ja 

liiallinen varovaisuus syö usein tulosta. (Kauhanen et al. 2002, 54–56.) 

3.3 Uuden tapahtuman järjestäminen 

Uuden tapahtuman suunnittelu tulee aloittaa pohtimalla syitä tapahtuman 

järjestämiselle. Seuraava tärkeä asia on määrittää tapahtumalle tavoitellut 

kävijäsegmentit. Tämän jälkeen tulee ajankohtaiseksi päättää tapahtuman 

tarjonnasta, kuten esiintyjistä ja oheisohjelmasta. Esimerkiksi esiintyjävalintoja 

tehdessä on ensisijaista pitää mielessä, että esiintyjäkattaus vastaisi 

mahdollisimman hyvin tavoitellun kävijäsegmentin mieltymyksiä. (Iso-Aho & 

Kinnunen 2011, 48–49.) 

Pitstop Party on ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma, jota 

suunniteltaessa tuli noudattaa samoja tärkeitä periaatteita kuin kaikkia uusia 

tapahtumia järjestettäessä. Pitstop Partyn kohdalla edun ja helpotuksen toi 

kuitenkin se, että tapahtuman järjestäjillä on aiempaa kokemusta vastaavien 

tapahtumien toteutuksesta samalla paikalla sekä saman henkilökunnan ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Uuden tapahtuman yksi suurimmista haasteista on saada jalansijaa markkinoilta 

ja tuoda itseään esille erottuen muista. Erityisen haastavaa uudelle tapahtumalle 

on kilpailu kävijöistä, koska tapahtuma ei välttämättä ole tunnettu vielä edes 

lähiympäristössään. (Iso-Aho & Kinnunen 2011, 49.) Pitstop Partyn kohdalla 

esimerkiksi pelko kävijöiden vähyydestä ei noussut merkitykselliseksi haasteeksi, 

sillä se järjestettiin Imatranajon yhteyteen, jonne jo itsessään odotettiin saapuvan 

kymmeniä tuhansia ihmisiä. Etelä-Karjalan alueella ei myöskään järjestetty 

samana ajankohtana kilpailevia tapahtumia, jotka olisivat voineet vaikuttaa 

negatiivisesti Pitstop Partyn kävijämäärään. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi uuden tapahtuman järjestäminen noudattaa 

samaa kaavaa kuin minkä tahansa muunkin tapahtuman järjestäminen. 

Järjestämisprosessin kannalta ei ole ratkaisevaa onko tapahtuma ensimmäistä 
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kertaa vai toistuvasti järjestettävä, sillä perustyökalut molempien järjestämisessä 

ovat lähes yhtäläisiä. 

4 Juomasekoitukset 

Tämä luku pitää sisällään yleistä tietoa juomasekoituksista ja niiden 

suunnittelusta. Tulemme myös kuvailemaan oman suunnitteluprosessimme 

vaiheita sekä juomasekoituksien kehittämistä käytännössä. Juomasekoitusten 

valmistelun osa-alueita ovat suunnittelu, kehitystyö, riskit ja juomasekoitukset 

tapahtumassa.  

Sanalla juomasekoitus ei ole tarkkaa määritelmää. Yhtenä määritelmänä voi 

kuitenkin pitää sitä, että juomasekoitus on kylmä tai kuuma tavanomaisesta 

poikkeava juoma, jonka valmistamiseen on käytetty useampia alkoholillisia tai 

alkoholittomia ainesosia ja se on tunnistettavissa nimensä perusteella. 

Juomasekoituksien synnystä ei ole tarkempaa tietoa, mutta niitä on tehty 

vuosikymmeniä ja monet historian aikakaudet ovat vaikuttaneet niiden 

kehitykseen. Juomasekoituksia on loputon määrä ja jotkut niistä ovat kehitetty jo 

Yhdysvaltain kieltolain aikaan 20-luvulla, niiden säilyen nykypäivään 

samankaltaisina. Klassikoiksi muodostuneet juomasekoitukset ovat suosiossa 

tänäkin päivänä, mutta uusia juomasekoituksia kehitetään jatkuvasti lisää 

lukemattomia määriä. (Pöllänen, Kokkonen, Kivinen, Ihanainen, Jylhä, Karhu, 

Haverinen & Pohjola 1988, 6–7.)  

Juomasekoitukset voidaan jakaa useisiin eri luokkiin käyttäen erilaisia perusteita. 

Yhdeksi esimerkiksi voidaan nostaa luokittelu perusalkoholin mukaan, jolloin 

erilaisia luokkia voi olla vodka-, gin- ja rommipohjaiset juomasekoitukset. Toinen 

toimiva esimerkki on luokittelu käyttötarkoituksen mukaan, joita ovat before 

dinner-, after dinner-, all day- ja special-drinkit. Before dinner-drinkit ovat nimensä 

mukaisesti juomasekoituksia, jotka nautitaan ennen ateriaa ja niiden 

tarkoituksena on herättää ruokahalua. After dinner-drinkit ovat aterian jälkeisiksi 

tarkoitettuja juomia, jotka ovat vaihtoehto jälkiruoalle ja ovat yleensä makeita 

sekä täyttäviä. Seurustelujuomina käytettävät all day-drinkit ovat yleensä pitkiä ja 

helposti nautittavia. Kuten nimi antaa ymmärtää, special-drinkeissä on aina jotain 
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tavallisuudesta poikkeavaa, joka voi olla esimerkiksi valmistustapa, raaka-aine, 

tarjoilutapa tai -astia. (Pöllänen et al. 1988, 8; Salminen 2006, 13.)  

4.1 Suunnittelu 

Juomasekoitusten suunnittelu lähti liikkeelle omasta aloitteestamme, kun 

ehdotimme asiaa tapahtuman tuottajalle, Tuomas Hallikkaalle. Jo ennen 

Hallikkaan myöntymistä ehdotukselle oli meillä selkeä visio siitä, millaisia 

juomasekoituksia voisimme tapahtumaan luoda. Päädyimme yhdessä siihen 

tulokseen, että teemaan sopivat juomat tuovat tapahtumalle lisäarvoa ja -

myyntiä, jonka ansiosta juomasekoitukset päätettiin toteuttaa. Tämän jälkeen 

siirryimme ideasta suunnitteluvaiheeseen. 

Suunniteltaessa juomasekoituksia tulee noudattaa Suomen 

alkoholilainsäädäntöä. Puhuttaessa alkoholijuomasta tarkoitetaan juomaa, joka 

sisältää etyylialkoholia yli 2,8, mutta korkeintaan 80 tilavuusprosenttia. Miedoksi 

alkoholijuomaksi luokitellaan juomat, jotka sisältävät 22 tilavuusprosenttia tai 

vähemmän etyylialkoholia. Vastaavasti väkevissä alkoholijuomissa 

etyylialkoholia on yli 22 tilavuusprosenttia. Mietoja alkoholijuomia saa lain 

mukaan anniskella 8 senttilitraa asiakasta kohden, kun taas väkevien 

alkoholijuomien kohdalla lain sallima perusannos on 4 senttilitraa. Jos 

anniskeltavassa juomasekoituksessa käytetään useampaa kuin yhtä 

alkoholijuomaa, ei sen alkoholin kokonaismäärä saa siitä huolimatta ylittää 

määrää, jonka se voi olla 4 senttilitrassa väkevää alkoholijuomaa. (Valvira 2016, 

5, 14.) 

Drinkkilistaa laadittaessa on tärkeää ottaa huomioon minne ja kenelle listaa 

laaditaan. Hyvä drinkkilista kuvastaa parhaimmillaan myyntipaikan olemusta ja 

on kohderyhmän mieltymysten mukainen. Esimerkiksi kiireisessä yökerhossa 

drinkkilistan olisi hyvä olla melko lyhyt ja juomien nopeatekoisia, kun taas 

tunnelmaltaan rauhallisemmassa juoma- ja seurusteluravintolassa juomien 

valmistamiseen saatetaan käyttää runsaastikin aikaa ja lista voi olla hyvinkin 

laaja. Drinkkilista tulisi olla mahdollisimman loogisesti jäsennelty, käyttäen 

perusteena esimerkiksi perusalkoholia tai käyttötarkoitusta. Drinkkilistan 

ulkomuoto voi olla lähes millainen tahansa ja sillä voidaan vaikuttaa listan 
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houkuttelevuuteen sekä asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Drinkkilista voi olla 

esimerkiksi liitutaulu, pöytäständi tai valotaulu. Laatiessa drinkkilistaa kannattaa 

kartoittaa minkä tasoinen henkilökunta juomia tulee valmistamaan. Näin 

tehtäessä varmistetaan, että asiakkaan saamat juomasekoitukset ovat 

tasalaatuisia ja asiakaspalvelu on sujuvaa sekä ammattimaista. (Aho, Autti & 

Siitonen 2009, 111–113.)  

Suunnittelu alkoi siitä, kun saimme yhteistyöyrityksen yhteystiedot ja otimme 

siihen yhteyttä. Yhteistyöyrityksemme on Solera Oy, joka on alkoholijuomien 

maahantuoja. Yhteyshenkilönä meille toimii Kim Rantanen, jonka ammattinimike 

yrityksessä on brändilähettiläs (Solera Finland 2016). Rantaselta saimme tietää, 

että tulemme suunnittelemaan juomasekoitukset heidän valitsemiensa väkevien 

alkoholijuomien pohjalta. Nämä ennalta määrätyt alkoholijuomat näkyvät 

Kuvassa 1 ja ne ovat 

 Stolichnaya-vodkat (maustamaton, vanilja, suolainen karamelli) 

 Kraken-rommi 

 Bushmills-viski. 

 

Kuva 1. Väkevät alkoholijuomat 
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Rantasen (2016) toiveena oli, että listalta löytyisi yhdestä kahteen 

juomasekoitusta kustakin alkoholijuomasta. Hän myös kertoi haluavansa kaksi 

valmiiksi suunniteltua juomasekoitusta listallemme, koska ne edustavat niin 

vahvasti sekä Stolichnayan että Bushmillsin brändejä ja tuovat niille näkyvyyttä. 

Saimme juomasekoitusten suunnittelussa Rantaselta vapaat kädet, mutta hän 

kertoi haluavansa nähdä lopullisen drinkkilistan varmistaakseen sen 
edustuskelpoisuuden.  

Aloittaessamme suunnittelemaan drinkkilistaa pohdimme rajoittavia tekijöitä ja 

asioita, jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Pitstop Partyssa on 

moottoripyörähenkinen teema, jonka haluamme välittyvän myös 

drinkkilistastamme. Tapahtumaa ei ole suunnattu tarkasti yhdelle tietynlaiselle 

kohderyhmälle ja sen odotetaan houkuttelevan yhtälailla paikallisia kuin ajojenkin 

kävijöitä, joten drinkkilistalta tulee löytyä juomia moneen makuun. Emme voi 

suunnitella juomasekoituksia esimerkiksi vain nuorille naisille tai keski-ikäisille 

miehille, vaan listalta tulee löytyä vaihtoehtoja molempien mieltymyksiin. 

Tässä tapauksessa rajoittavaksi tekijäksi voi nostaa tapahtuman luonteen. 

Tapahtuma tulee olemaan nopeatempoinen, joten juomasekoitusten tulee olla 

mahdollisimman nopeasti valmistettavia. Tämän kaltaisissa tapahtumissa 

baarien työpisteet ovat pelkistettyjä ja henkilökunnan osaamistaso vaihtelevaa. 

Tästä syystä juomasekoitusten tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja 

helposti valmistettavia siten, että niiden valmistaminen ei vaadi erityistaitoja tai – 

välineitä.  Yllä mainituista syistä päätimme pitää raaka-aineet yksinkertaisina ja 

niiden määrän vähäisenä. Samoista syistä päädyimme valitsemaan kaikkien 

juomasekoitusten valmistustavaksi rakentamisen. Rakentaminen on 

juomasekoitusten valmistustapa, jossa ainekset kaadetaan suoraan lasiin 

aloittaen yleensä alkoholipitoisista juomista (Aho & Salminen 2013, 16). 

4.2 Kehitystyö 

Kehitystyömme pitää sisällään ideointia, suunnittelua ja testaamista 

käytännössä. Kehitystyö alkaa ideoiden etsimisellä sekä niiden testaamisella ja 
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päättyy haluttuun lopputulokseen, joka on tässä tapauksessa onnistuneet 

juomasekoitukset.  

Siirryttäessä suunnittelusta kehittämiseen, mietimme miltä haluaisimme 

juomasekoitusten maistuvan ja näyttävän. Juomasekoituksia kehittäessä ja 

onnistuneen kokonaisuuden luomisessa tulee ottaa huomioon, että ne ovat 

tarkkaan mietittyjä kokonaisuuksia, jotka koostuvat ulkonäöstä, mausta sekä 

aromista (Aho et al. 2009, 148). Joskus juomasekoituksen ainesosat saattavat 

vaikuttaa siltä, että niihin on päädytty sattumanvaraisesti, mutta 

juomasekoituksen kehittäminen on todellisuudessa tarkka ja asiantuntemusta 

vaativa prosessi (Pöllänen et al. 1988, 48). 

Juomasekoituksia kehittäessä puhutaan miksologiasta ja sen periaatteista. 

Miksologiaa voidaan kuvata tieteeksi, joka käsittää juomasekoitusten ainesosien 

oikeaoppista yhdistämistä ja sekoittamista (Pettersson 2009). Yksi tapa aloittaa 

juomasekoituksen kehittäminen on lähteä liikkeelle alkoholien eroista niitä 

analysoimalla. Analysoitavia asioita ovat muun muassa kategoria, maku, 

alkoholiprosentti, raaka-aine ja valmistustapa. (Aho et al. 2009, 144.) 

Maku on yksi keskeisimmistä juomasekoituksen ominaisuuksista eikä 

juomasekoitusta tulisi koskaan luoda omien mieltymysten mukaisiksi. Kaikilla 

ihmisillä on eri maut, jotka muuttuvat läpi elämän ja voivat olla tottumuksia tai 

opittuja. Ihmisen kieli maistaa neljä perusmakua, jotka ovat makea, hapan, 

suolainen ja karvas. Luodessa juomasekoitusta tavoitellaan balanssia, joka 

tarkoittaa makujen ja ainesosien tasapainoa. Tasapaino saavutetaan happaman 

ja makean sekä alkoholillisen ja alkoholittoman suhteiden ollessa oikeat. Myös 

lämpötila tulee ottaa huomioon juomasekoitusta kehittäessä, sillä lämpötila 

vaikuttaa eri nesteisiin eri tavalla. Lämpötilalla on vaikutuksia esimerkiksi makuun 

ja koostumukseen. Sama juoma saattaa 2 °C olla hyvin neutraalin makuinen, kun 

taas 10 °C juoma voi maistua voimakkaalle ja päästää runsaasti aromeja ilmaan. 

Monet nesteet ovat kylminä paksumpia ja lämpiminä juoksevampia, mikä saattaa 

vaikuttaa juomasekoituksen ainesosien sekoittuvuuteen sekä ulkonäköön. 

Juomasekoituksen visuaalisen ilmeen pitää olla houkutteleva ja luoda juomalle 

loppusilaus. Visuaalisen ilmeen luovat juomasekoituksen väri, koristelu ja valittu 

lasi. (Aho et al. 2009, 144–148.)  
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Pohtiessamme juomasekoituksien makuja tulimme siihen johtopäätökseen, että 

parhaaseen tulokseen pääsemme lähtemällä kokeilemaan erilaisia 

makuyhdistelmiä. Suunniteltaessa jotain näin konkreettista pelkällä teorian 

tutkimisella ja suunnittelulla ei ole mahdollista päästä haluttuihin tuloksiin. 

Lähdimme etenemään siitä, että selvitimme, mistä kehittelyyn tarvitsemamme 

raaka-aineet hankitaan. Ennalta oli sovittu, että Solera Oy lähettää meille 

testierän alkoholijuomista juomasekoitusten kehitystä varten. Muut raaka-aineet 

hankimme Ladybug Productionsin tilikortilla paikallisesta Citymarketista.  

Ennen raaka-aineiden hankintaa olimme tutustuneet melko laajasti erilaisiin 

juomasekoitusten resepteihin Internetissä sekä hakeneet sieltä ideoita ja 

ajatuksia omaan kehitystyöhömme. Päättäessämme haluttuja raaka-aineita 

pidimme mielessä, että juomasekoitukset tulee pitää yksinkertaisina ja 

käytettävien raaka-aineiden määrä mahdollisimman hillittynä. Päätimme hankkia 

melko kattavan valikoiman perusraaka-aineita sekä muutamia erikoisempia 

vaihtoehtoja. Perusraaka-aineisiin voi luokitella tavallisimmat mehut ja 

virvoitusjuomat, limen ja sitruunan sekä mikserit, kuten tonic-veden ja ginger 

alen. Erikoisimmiksi raaka-aineiksi valitsimme muun muassa alkoholittoman 

oluen, verigreipin, kirsikka- ja mustaherukkamehun sekä tabascon. Raaka-

aineita valitessamme pidimme huolen, että niistä löytyy perusmaut, kuten makea 

ja hapan, jotka ovat hyvän juomasekoituksen perusta.  

Juomasekoitusten kehittäminen tapahtui koulumme baariluokassa, joka on 

kattavasti varusteltu ja siellä työskentely on sujuvaa. Baariluokka oli varattu 

käyttöömme kahdeksi päiväksi, joiden aikana oli tarkoitus saada drinkkilista 

luotua.  

Aloitimme työskentelyn baariluokassa testaamalla Rantasen jo valmiiksi 

valitsemat juomasekoitukset, jotka olivat Stoli Mule ja Bushmills Buck. Molemmat 

juomasekoitukset sisältävät väkevän alkoholin lisäksi ginger alea ja limen mehua. 

Nimensä mukaisesti Stoli Mulessa väkevänä alkoholina käytetään Stolichnaya-

vodkaa ja Bushmills Buckissa vastaavasti Bushmills-viskiä. Kokeilemalla edellä 

mainittuja juomasekoituksia halusimme päästä sisään niiden makumaailmaan, 

jotta emme vahingossa kehittäisi liian samankaltaisia juomia.  
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Katsoimme parhaaksi tavaksi edetä kehitystyössä järjestelmällisesti pullo 

kerrallaan, aloittaen Stolichnayan vaniljan makuisesta vodkasta. Tässä vodkassa 

vaniljan maku ja aromi ovat erittäin voimakkaat, mikä helpottaa sen yhdistämistä 

muihin makuihin. Käytettäessä maustettua alkoholia juomasekoituksen pohjana 

tulee huolehtia, ettei sen maku peity liikaa muiden makujen alle. Tuote itsessään 

on makea, joten lähdimme hakemaan sille vastapainoksi happamuutta. 

Lähdimme yhdistelemään vodkaa eri mehuihin ja virvoitusjuomiin, huomaten 

joidenkin yhdistelmien olevan erittäinkin hyviä, kun toiset taas eivät toimineet 

ollenkaan. Esimerkiksi mustaherukkamehu oli liian hallitseva vaniljan rinnalla 

peittäen sen alleen. Huomasimme myös makean vaniljan tarvitsevan rinnalleen 

happamuuden lisäksi myös happoa. Kokeiluiden lopputuloksena syntyi kaksi 

hyvää, mutta mauiltaan täysin erilaista juomasekoitusta ja päädyimmekin 

valitsemaan niistä molemmat drinkkilistallemme. Valitut juomasekoitukset: 

 4cl Stolichnaya Vanil 

 kirsikkamehua 

 red sodaa 

 sitruunalohko 

 

 4cl Stolichnaya Vanil 

 karpalomehua 

 ginger alea 

Juomasekoituksista ensimmäinen oli väriltään pirteän punainen ja sen tuoksusta 

erottuivat kirpeänä kirsikka ja sitruuna sekä makea vaniljan aromi. Maultaan 

juoma oli erittäin raikas ja sopivan kirpeä. Vanilja maistui juomassa sopivasti ja 

sopi hyvin yhteen kirsikan kanssa. Red sodan antama hapokkuus korosti hyvin 

sitruunan ja kirsikan kirpeyttä. Toinen juomasekoitus oli maultaan makeampi kuin 

ensimmäinen. Emme katsoneet tarpeelliseksi lisätä juomaan sitrushedelmiä, 

koska karpalomehusta sai tarvittavan happamuuden vaniljan rinnalle. Ginger 

alen makeus omalta osaltaan tasapainotti karpalon hieman katkeraa makua. 

Stolichnayan suolaisen karamellin makuinen vodka on tuoksultaan ja maultaan 

lähes liköörimäinen. Sen aromi oli niin vahva, että sen pystyi havaitsemaan heti 

pullon avattaessa sitä erikseen haistelematta. Maultaan ja suutuntumaltaan 
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vodka oli voimakkaan karamellinen ja lähes kermainen. Verrattuna vaniljan 

makuiseen vodkaan oli karamellin makuinen paljon haasteellisempi yhdistää 

muihin makuihin. Karamellista makuna syntyi mielikuva maitopohjaisesta 

juomasekoituksesta, mutta jo kokeiluvaiheessa totesimme, että se ei tulisi 

käytännössä toimimaan. Itse tapahtumassa maito raaka-aineena on huonosti 

säilyvä ja näin ollen riskialtis. Haasteellisuudesta huolimatta onnistuimme 

kehittämään yhden mielestämme erittäin onnistuneen juomasekoituksen. 

Juomasekoitus sisältää: 

 4cl Stolichnaya Salty Caramel 

 appelsiinimehua 

 tonic-vettä 

 sitruunalohko 

Juomasekoitus koostui monista hyvin erilaisista mauista, jotka kuitenkin 

sulautuivat yhteen. Kaikkien raaka-aineiden maut olivat maistettavissa juomasta 

ja loivat yhdessä maistuvan kokonaisuuden. Maut tukivat ja täydensivät toisiaan 

erilaisuudellaan. Juomasekoitus oli makeahko, mutta sitruunan happamuus ja 

tonic-veden kuivuus tulevat esiin makumaailmassa sekä suutuntumassa. 

Ennakkoluuloistamme huolimatta kyseinen juomasekoitus oli ehdottomasti 

toinen kahdesta suosikkijuomastamme.  

Käsiteltyämme Stolichnaya-vodkat siirryimme Kraken-rommin pariin. Kraken on 

maustettu tumma rommi, joka on maultaan ja aromiltaan mausteinen, vaniljainen 

sekä runsaan suklainen. Lähdimme liikkeelle siitä, että halusimme korostaa 

rommin jo olemassa olevia makuja. Näin ollen luonnollinen valinta oli ginger ale, 

joka on pehmeän inkiväärinen. Juomasekoitus kuitenkin vaati muutakin kuin 

rommin ja ginger alen, joten lähdimme testaamaan erilaisia variaatioita. Kun 

suunnitteluvaiheessa tutustuimme erilaisiin juomasekoitusten resepteihin, 

törmäsimme juomasekoitukseen, joka sisälsi tummaa olutta, viskiä ja tabascoa. 

Yhdistelmä oli mielestämme kiehtova ja päätimme yrittää soveltaa sitä omissa 

juomasekoituksissamme. Kokeiluihin valitsimme neutraalin makuisen vaalean 

lager-oluen, koska tumma olut ja sen maut ovat liian dominoivia, peittäen muut 

maut alleen. Käytimme alkoholitonta olutta, jotta juomasekoituksesta tulee 
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alkoholilainsäädännön mukainen ja koska alkoholittomassa oluessa on 

pehmeämpi maku. Valitut juomasekoitukset: 

 4cl Kraken 

 omenamehua 

 ginger alea 

 limelohko 

 

 4cl Kraken 

 2 tippaa tabascoa 

 alkoholitonta vaaleaa lageria 

 limelohko 

Ensimmäinen Kraken-rommista valmistettu juomasekoitus oli toinen 

suosikeistamme. Se oli maultaan raikkaan omenainen, mutta samalla lämpimän 

mausteinen. Omenamehu, ginger ale ja lime ovat makuina sen verran mietoja, 

että rommin oma mausteisuus pääsi oikeuksiinsa. Olutpohjainen juomasekoitus 

nousi drinkkilistamme villiksi kortiksi erikoisuudellaan. Halusimme tämän 

juomasekoituksen erottuvan muista yllättävyydellään ja samalla luoda juoman, 

joka on kehitetty miesasiakkaita ajatellen. Rommin mausteisuus ja tabascon 

tulisuus toimivat hyvin yhdessä, kun taas lime toi juomalle raikkautta. Olut 

juomasekoituksessa toi siihen runsautta ja hapokkuutta sekä teki mauista 

yhtenäisempiä.  

Kehitellessämme juomasekoituksia luotimme aistinvaraiseen arviointiin. 

Arvioimme juomia siis näkö-, haju- ja makuaistin avulla. Meillä oli kehitystyössä 

apuna kaksi ulkopuolista henkilöä, jotka antoivat oman arvionsa 

juomasekoituksistamme. Halusimme myös ulkopuolisen mielipiteen, jotta omat 

mieltymyksemme eivät vaikuttaisi liikaa työn tulokseen. Nämä kaksi henkilöä 

olivat nuori mies ja nainen. Halusimme henkilöiden edustavan eri sukupuolia, 

koska miehillä ja naisilla on usein erilaiset mieltymykset. Kuvassa 2 on kaksi 

kehittämäämme juomasekoitusta lopullisessa muodossaan koehenkilöille 

tarjoiltuna.  
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Kuva 2. Valmiit juomasekoitukset 

 

Visuaalisesti juomasekoituksemme ovat melko pelkistettyjä. Syynä tälle on 

tapahtuman luonne ja se, että juomat tulee olla helppo ja nopea valmistaa. 

Nopeatempoisessa tapahtumassa ei yksinkertaisesti ole aikaa alkaa 

koristelemaan juomaa tai keskittyä sen ulkonäköön. Halusimme kuitenkin luoda 

juomasekoituksille ilmettä käyttämällä värikkäitä raaka-aineita, kuten 

karpalomehua sekä tuoreita sitrushedelmiä.  

Juomasekoituksien oli tarkoitus olla teeman mukaisia, mutta emme pystyneet 

raaka-aineilla tai koristeluilla vaikuttamaan asiaan niin paljon kuin olisimme 

halunneet. Tämän takia, saimme idean nimetä juomasekoitukset kunnioittaen 

menneiden vuosien nimekkäimpiä ajajia. Tutkimme Imatranajon historiaa ja 

valitsimme nimet, jotka nousivat useimmiten esille tai olivat itsellemme ennalta 

tuttuja. Liitteestä 1 ilmenee, kenen ajajan nimi annettiin millekin 

juomasekoitukselle. 
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4.3 Riskit 

Tapahtuman järjestämisen teoriassa toimme esille erilaisia tapoja luokitella 

riskejä. Kehittämiemme juomasekoitusten mahdolliset riskit päätimme luokitella 

ajallisin perustein, tapahtumaa edeltäviin ja tapahtuman aikaisiin riskeihin.  

Tapahtumaa edeltävät mahdolliset riskit ovat melko raaka-ainekeskeisiä.  Riskejä 

ovat esimerkiksi arviointivirhe tilauksia tehtäessä ja logistiikkaongelmat, kuten 

raaka-aineiden rajoitettu saatavuus, toimituksen myöhästyminen tai tuotteiden 

vahingoittuminen kuljetuksessa. Edellä mainittuja riskejä on mahdollista 

ennaltaehkäistä eri keinoja käyttäen. Esimerkiksi tavaratukkuja olisi hyvä 

informoida etukäteen isommista tilauksista kaikkien raaka-aineiden saatavuuden 

varmistamiseksi. Kaikkia riskejä ei voi ennaltaehkäistä, vaan ongelmatilainteisiin 

tulisi varautua ja luoda hyvä varasuunnitelma.  

Tapahtuman aikana ilmenevät mahdolliset riskit voivat aiheutua tapahtumaa 

edeltävistä toimista. Esimerkiksi tavaratilaukset tehdään ennen tapahtumaa, 

mutta aiheutuva riski ilmenee vasta tapahtuman aikana, jonkin raaka-aineen 

loppuessa kesken kaiken. Juomasekoitusten heikko näkyvyys myyntipisteillä voi 

johtaa siihen, että asiakkaat eivät tiedä juomasekoitusten olemassaolosta ja näin 

ollen eivät niitä myöskään osta. Tässä tilanteessa riskinä on siis menekin vähyys 

tai olemattomuus.  

Edellä mainittujen riskien olemassaolo tai niiden toteutuminen ei vaikuta 

ratkaisevasti opinnäytetyömme lopputulokseen. Opinnäytetyömme tavoite ei ole 

mitata tuloksia, joten esimerkiksi juomasekoitusten myyntimäärä tai rahallinen 

tulos eivät ole keskeisiä seikkoja opinnäytetyömme onnistumisen näkökulmasta.  

4.4 Toteutus tapahtumassa 

Kehittämämme juomasekoitukset tullaan tapahtuman aikana myymään kahdesta 

erillisestä myyntipisteestä. Toinen myyntipisteistä tullaan sijoittamaan yleiselle 

alueelle ja toinen VIP-alueelle. Tapahtumassa juomasekoituksiamme tulee 

anniskelemaan tapahtuman järjestäjän rekrytoima ja palkkaama henkilökunta. 

Suunnitteluvaiheessa oli ajatuksena, että olisimme itse työskentelemässä 

tapahtumassa juomasekoitusten parissa, mutta järjestäjän mielestä on 
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luontevampaa käyttää ainoastaan heidän omaa henkilökuntaansa. Raaka-aine- 

ja tarvikehankinnat juomasekoituksia varten ovat myös järjestäjän vastuulla.  

5 Somistus 

Tässä luvussa tulemme kertomaan somistuksesta, sen tärkeydestä tapahtumalle 

ja sen eri elementeistä. Lukuun sisältyy myös kerrontaa omista työvaiheistamme 

somistukseen liittyen sekä ennen tapahtumaa kohtaamistamme haasteista. 

Somistuksen osa-alueita ovat suunnittelu, kehitystyö, riskit ja toteutus 

tapahtumassa.  

Somistuksen määrä ja sen tarpeellisuus määräytyvät pääasiassa tapahtuman 

luonteen ja tapahtumapaikan mukaan. Somistus on monimuotoista ja voi koostua 

hyvinkin pienistä yksityiskohdista tai vastaavasti suuristakin visuaalisista 

elementeistä. Somistuksen tarkoituksena on tehdä tapahtumasta viihtyisän 

näköinen ja toimiva. Somistus on monesti huomaamatonta ja se huomioidaan 

vain jos sitä ei ole ollenkaan tai se on epäonnistunutta. (Määttälä, Nuutila & 

Saranpää 2004, 118; Huttunen 2016.) 

Kaikki tapahtumassa päällepäin näkyvä, tekniikkaa lukuun ottamatta, on 

somistusta. Monesti somistus nähdään vain ulkonäöllisenä seikkana, kuten tilan 

koristamisena. Todellisuudessa somistus kuitenkin on suuri osa tapahtuman 

toimivuutta, sillä siihen lukeutuu muun muassa teltat ja muut rakennelmat, kyltit, 

mainosteippaukset sekä valaistus. Somistuksessa tulee ottaa huomioon myös 

turvallisuus, suunniteltaessa esimerkiksi oviaukkojen sijainteja ja esteettömyyttä. 

Somistuksen avulla on mahdollista vaikuttaa lukuisiin asioihin tapahtumassa, 

kuten esimerkiksi piilottaa rakenteita tai turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä 

ohjata ihmisiä erilaisilla opasteilla tai kylteillä. (Kauhanen et al. 2002, 80; Mikä 

ihmeen ”somistus”? 2011.) 

5.1 Suunnittelu 

Somistuksen suunnittelun ja ideoinnin pohjana oli tapahtuman teema ja se fakta, 

että kyseessä on ulkotapahtuma. Suunnittelua helpotti jo olemassa oleva teema, 

kun taas tapahtuman ulkona järjestäminen on sekä haaste että mahdollisuus. 
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Haasteena ulkotapahtuman somistamisessa on sään arvaamattomuus, jonka 

vuoksi tulee ottaa huomioon somisteiden säänkestävyys. Etuna ja 

mahdollisuutena on esimerkiksi tilan muuntautumiskyky, kun se voidaan 

rakentaa suunnitelmien mukaiseksi eivätkä kiinteät rakenteet ole rajoitteena.  

Järjestettäessä tapahtumaa teema tulisi määrittää jo aikaisessa vaiheessa. 

Teema on yksi tapahtuman tärkeimpiä ominaisuuksia ja sen avulla tapahtuma 

erottuu muista samankaltaisista tapahtumista. Riippumatta siitä mikä valikoituu 

tapahtuman teemaksi, tulee tapahtuman kaikkien osa-alueiden rakentua teeman 

ympärille tukien sitä. Näin tehtäessä varmistetaan, että tulevasta tapahtumasta 

tulee yhtenäinen ja suuremmalla todennäköisyydellä onnistunut. (McDonnell et 

al. 1999, 246.) 

Suunniteltaessa somistusta teeman pohjalta, ensimmäinen mielikuva oli renkaat. 

Ajatellessa moottoriurheilua yleisesti, mieleemme muodostui kuva ajoradasta 

jonka reunoja koristaa suuret määrät renkaita. Halusimme tuoda Pitstop Partyn 

VIP-alueelle juurikin tämän kaltaista tunnelmaa. Renkaista muodostui 

monenlaisia ideoita, jotka sopisivat hyvin teemaan ja olisivat myös käytännöllisiä. 

Yksi alustavista ideoista oli muun muassa rakentaa renkaista istuimia, jotka 

sijoitettaisiin juomasekoitusten myyntipisteiden yhteyteen. Toisena ideana oli 

tehdä renkaista roikkuvia valaisimia VIP-telttaan. Renkaat ovat somistuksessa 

helppo- ja monikäyttöisiä, niistä on mahdollista kehittää erilaisia somisteita, mutta 

ne voivat toimia myös sellaisenaan somisteena.  

Renkaat muodostuivat hallitsevaksi elementiksi somistuksessa, mutta 

halusimme tuoda somistukseen vielä muutakin. Halusimme jollakin tapaa 

kunnioittaa menneiden vuosien Imatranajoja ja saimme ideaksi kerätä vanhoja 

valokuvia ajoista sekä tehdä niistä kuvakollaasin. Ideana oli tulostaa kollaasi 

seinäkankaalle ja asetella kuvat muodostamaan esimerkiksi sanat Pitstop Party 

tai Imatranajo. Tämä idea jäi kuitenkin suunnitteluasteelle toteutus- ja 

kustannussyistä. Halusimme tuoda VIP-alueelle näkyvyyttä ja korostaa sen 

sisääntuloa jollakin erityisellä tavalla. Mielikuvaksi muodostuivat erilaisten 

kilpailujen maalialueet, joissa kilpailijat saapuvat maaliin alittaen eräänlaisen 

ilmakaaren. Mietimme erilaisia tapoja toteuttaa tämän kaltainen rakennelma. 

Lähdimme selvittämään, pystyykö tällaisen ilmakaaren hankkimaan jostain 
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valmiina vai pitääkö se toteuttaa itse. Otimme yhteyttä useampaan yritykseen 

asiaan liittyen ja samalla ideoimme toteutustapoja. Yksi toteutusideoista oli 

rakennuttaa metallikaari, johon kiinnitettäisiin mustia ja valkoisia ilmapalloja. 

Yksinkertaisena lisänä somistukseen pohdimme pöytien liinoitusta, mutta ilmeni, 

että käytettävät pöydät ovat niin siistissä kunnossa, etteivät vaadi pöytäliinoja. 

Toimeksiantaja kertoi, että on mahdollista hankkia myös pakkauslavoja ja 

heinäpaaleja somistusta varten, tuomaan lisää visuaalista ilmettä. Kaikkien 

somistusmateriaalien, kuten renkaiden ja pakkauslavojen, hankinta ja toimitus 

ovat toimeksiantajan vastuulla.  

Läpi suunnitteluprosessin haimme inspiraatiota ja ideoita eri kanavien kautta 

Internetistä. Alku vaiheessa olimme avoimia kaikenlaisille ideoille ja ajatuksille 

somistuksen suhteen, sillä tapahtumakaan ei ollut vielä saavuttanut lopullista 

muotoaan. Haalimme ennakkoluulottomasti niin pienen kuin suurenkin 

mittakaavan ideoita ja suhtauduimme ideoihin kriittisemmin vasta käytännön 

toteutuksen lähestyessä, kun kaikki tiedot tapahtumasta ja tapahtuma-alueesta 

olivat saatavillamme. Tapahtuman yksityiskohtien varmistuttua oli meidän 

mahdollista aloittaa soveltamaan ideoitamme käytäntöön, jolloin myös osa 

ideoista osoittautui käyttökelvottomiksi ja karsiutui pois.  

5.2 Kehitystyö 

Tarkoitus oli päästä testaamaan ideoita ja niiden toimivuutta käytännössä. 

Valitettavasti emme saaneet materiaaleja testauksia varten ennakkoon, joten 

testauksien tekeminen osoittautui mahdottomaksi. Osa ideoista, kuten renkaista 

rakennetut istuimet, jouduttiin hylkäämään, koska niitä olisi mahdotonta toteuttaa 

ilman ennakkotestausta.   

5.3 Riskit 

Somistuksen suhteen riskeistä suurimman luo se, että emme pääse testaamaan 

suunnitelmiemme toimivuutta. Riskinä on siis se, että emme saa toteutettua 

somistusta tai se jää puutteelliseksi. Riskinä on myös materiaalien saatavuus tai 

toimitusongelmat. Esimerkiksi viivytys toimituksessa voi sotkea aikataulumme, 

emmekä saa somistusta valmiiksi ajoissa. 
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Luvussa 3.2.6, Riskit ja niihin varautuminen, olemme maininneet, että suuret 

ihmisjoukot ja tapahtuman yleinen ilmapiiri ovat altistavia tekijöitä riskeille. Vaikka 

olemme somistuksen suunnittelussa ottaneet huomioon turvallisuuden, voi silti 

somistus luoda turvallisuusriskin juurikin suuren ihmismäärän vuoksi. 

Tapahtuman yleinen ilmapiiri yhdistettynä kävijöiden mahdolliseen 

päihtymystilaan voi aiheuttaa tapaturma-alttiutta ja tätä kautta vaikuttaa 

turvallisuuteen tai aiheuttaa somistusten vahingoittumisen. Mahdolliset 

turvallisuusriskit pystymme parhaiten ennaltaehkäisemään somistuksen 

suunnitteluvaiheessa, ottamalla huomioon turvallisuusseikat.  

5.4 Toteutus tapahtumassa 

Itse tapahtumassa tulemme toteuttamaan somistuksen kokomaisuudessaan 

itsenäisesti. Meille annettiin valta vaikuttaa VIP-alueen sisältöön ja asetteluun 

sekä toteuttaa somistustamme vapaasti. 

Olemme mukana toteuttamassa ja rakentamassa VIP-aluetta, jotka ovat 

somistuksen onnistumisen kannalta ratkaisevia. Tapahtuman aikana 

korjailemme somistusta tarpeen mukaan. 

6 Tapahtuman toteutus ja kulku 

Tämä luku pitää sisällään kuvauksen tapahtumaviikon, 15.–21.8.2016, 

etenemisestä. Loppuviikon tapahtumista kerromme päiväkohtaisesti 

havainnollistaaksemme paremmin käytännön toteutusta ja tapahtuman kulkua.  

Tapahtumaviikko alkoi maanantaina järjestetyllä palaverilla, johon osallistui 

tapahtuman eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Palaverissa käytiin läpi tapahtuma 

osa-alueittain, jotta varmistuttaisiin kaiken olevan valmiina tapahtumaa varten. 

Esille nostettiin mahdolliset ongelmat ja epäselvyydet sekä ratkaisut niihin. 

Käytäessä eri osa-alueita läpi ilmeni, että sosiaalisesta mediasta tapahtuman 

aikana ei vastaa vielä kukaan. Tätä tehtävää ehdotettiin meille ja hyväksyimme 

sen, sillä omat vastuualueemme eivät suoranaisesti vaadi huomiotamme 

tapahtuman aikana.  
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Palaverin aikana vastuualueisiimme liittyen nousi esille muutamia kysymyksiä ja 

suunnitelmiin tuli muutoksia. Meille selvisi, että juomasekoituksiamme ei tulla 

myymään erillisistä myyntipisteistä vaan ne tulevat myyntiin ainoastaan VIP-

alueen baariin. Meille oli myös aiemmin jäänyt epäselväksi drinkkilistan hinnaston 

toteutus. Nostimme asian palaverissa esiin ja ilmeni, että toteutamme hinnaston 

osana somistusta ja hinnat luvattiin ilmoittaa viimeistään perjantaina ennen 

tapahtuman alkua. Somistuksen osalta kävimme suunnittelemiamme ideoita ja 

niiden toteutusta vielä läpi ja tulimme siihen lopputulokseen, että ilmakaari ja sen 

toteutus olisi turvallisuusriski ja ongelmallinen toteutettava. Päätimme kehittää 

VIP-alueen sisääntuloon ilmakaaren sijaan jotain näyttävää renkaista. Kuten 

aikaisemmin tuli ilmi, renkaiden hankinta oli alustavasti toimeksiantajan vastuulla. 

Paikka, josta renkaat piti alun perin hakea, muodostui kuljetussyistä 

ongelmalliseksi. Ratkaisuna ongelmaan päätettiin ottaa yhteyttä paikalliseen 

rengasliikkeeseen, Vianoriin, ja selvittää, onko mahdollista hankkia renkaat 

heiltä.  

Otettuamme tiistaina Vianoriin yhteyttä selvisi, että heiltä löytyy runsaasti 

erikokoisia renkaita tarvitsemaamme tarkoitukseen. Sovimme Vianorin 

työntekijän kanssa, että renkaat palautetaan heille tapahtuman jälkeen. 

Renkaiden kuljetuksesta tapahtuma-alueelle sovimme rakennusvastaavan 

kanssa. 

6.1 Torstai 18.8.2016 

Torstaipäivä alkoi renkaiden noudolla Vianorilta. Ennalta oli sovittu, että 

rakennusvastaava saapuu rekka-auton ja muutaman apumiehen kera 

lastaamaan kanssamme renkaat kyytiin. Vianorilta löytyi myös tarvitsemiamme 

pakkauslavoja. Saimme tietää renkaiden saapuvan tapahtuma-alueelle vasta 

muutaman tunnin kuluttua, joten katsoimme parhaaksi mennä tapahtuma-

alueelle muiden avuksi.  

Tapahtuma-alue oli vielä tuolloin melko keskeneräinen. Muutamia toimijoita oli jo 

saapunut paikalle, telttoja pystytettiin, lava oli rakentumassa hyvää vauhtia ja 

aluetta oli aloitettu aidoittamaan. Somistuksemme keskittyen VIP-alueelle 

päätimme mennä auttamaan sen rakentamisessa, sillä alueen ollessa 
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keskeneräinen emme somistamistakaan voineet aloittaa. Aloitimme rakentamalla 

baaritelttaa ja – tiskiä, jonka valmistuttua pystytimme myös teltan ruokatarjoilua 

varten. Seuraavaksi pystytimme ja sommittelimme alueelle tulevat pöytäryhmät. 

Huomasimme osan pöydistä olevan sen verran epäsiistissä kunnossa, että ne 

vaativat sittenkin liinoitusta. Sijoitimme liinoitusta vaativat pöydät ruokatelttaan, 

jotta ne olisivat suojassa mahdollisilta vesisateilta. Jäimme pohtimaan, millaiset 

pöytäliinat ja mahdolliset muut somisteet pöytiin olisi parasta hankkia.  

Alkuillasta pidettiin viimehetken info-tilaisuus, jossa käytiin läpi tapahtuman kulku 

ja jaettiin työvaatteet. Infossa saimme tapahtuman Facebook-sivulle ylläpito-

oikeudet ja ohjeet sosiaalisen median julkaisuja varten. Kerroimme pöytäliinojen 

ja -koristeiden tarpeesta järjestäjälle sekä saimme luvan niiden hankinnalle. 

Varmistimme myös, että juomasekoitusten raaka-aineiden hankinta on 

kunnossa.  

Torstaina VIP-alue ei valmistunut niin pitkälle, että olisimme voineet aloittaa 

somistamista. Alue aidoitettiin loppuun vasta seuraavan yön aikana ja näin ollen 

pääsimme aloittamaan työmme vasta perjantaiaamuna.   

6.2 Perjantai 19.8.2016 

Aloitimme päivän pöytäliinojen ja – koristeiden hankinnalla. Etsinnässä oli 

kertakäyttöistä, mutta siistiä ja kestävää, pöytä- ja kaitaliinaa sekä punaisia 

venetsialaisia kynttilöitä. Haluttu värimaailma sisälsi mustaa ja oranssia, koska 

samat värit olivat käytössä myös Imatranajon VIP-alueella. Valitsemalla nämä 

värit halusimme luoda yhtenäisyyttä. Se kuitenkin osoittautui haasteelliseksi, sillä 

jouduimme kiertämään useamman liikkeen ennen kuin löysimme kaiken 

tarvitsemamme.  

Saapuessamme tapahtuma-alueelle oli se jo siinä vaiheessa, että pääsimme 

aloittamaan somistamista. Aloitimme liinoittamalla ja koristelemalla pöydät. 

Liinoitettavia pöytiä teltassa oli kahdeksan kappaletta ja istumapaikkoja 64 

henkilölle. Mielestämme oli hyvä päätös liinoittaa pöydät, koska ne toivat telttaan 

siistin ja ryhdikkään ilmeen. Kuvassa 3 näkyvät valmiiksi somistetut pöydät.  
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Kuva 3. VIP-alueen ruokateltta 

 

VIP-lippu sisälsi myös ruoan, jonka tarjoiluun oli oma piste ruokateltassa. 

Tapahtuman luonteeseen ei soveltunut perinteinen buffet-ruokailu, vaan 

tarjoilutavaksi valittiin itsepalvelu, jossa asiakas tulee hakemaan ruokansa 

ruokapisteeltä. Ruoaksi valittiin hot dog, joka on paremmin tapahtuman luonteelle 

sopivaa huoletonta sormisyötävää. Halusimme somistaa myös ruokapistettä sen 

ollessa oleellinen osa VIP-aluetta. Teimme kyltin pienestä pakkauslavasta 

antamaan lisää ilmettä ruokapisteelle ja toimme kaksi moottoripyöräkypärää 

servettitelineiksi. Kuvasta 4 näkyy ruokapisteeseen toteuttamaamme somistusta.  
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Kuva 4. Ruokapisteen somisteita 

 

Saatuamme hinnat juomasekoituksille, aloitimme drinkkilistan hinnaston 

laatimisen. Ennalta emme olleet ehtineet tarkkaan suunnitella, miten tai millaisen 

hinnaston haluaisimme luoda. Keksimme tehdä hinnaston pakkauslavasta, koska 

meillä oli niitä jo valmiina, ja se olisi helppo toteuttaa. Halusimme myös luoda 

somistukseen yhtenäisyyttä käyttämällä pakkauslavoja useammassa paikassa ja 

tarkoituksessa. Toteutus oli hyvinkin yksinkertainen eikä siihen tarvittu muuta 

kuin itse pakkauslava ja musta tussi.  
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Kuva 5. Drinkkilistan hinnasto 

Kuvassa 5 näkyy hinnasto lopullisessa muodossaan. Nimesimme drinkkilistan 

Legendojen drinkeiksi ja asetimme hinnaston nojaamaan baaritiskiin.  

Somistuksen osalta jäljellä oli enää renkaiden sommittelu. Asettelimme renkaita 

koristeiksi ympäri aluetta, kuten ruokapisteelle ja baaritiskin yhteyteen. Eniten 

hahmottelua ja kekseliäisyyttä vaati toteuttaa renkaista jotain VIP-alueen 

sisäänkäynnille ilmakaaren sijaan. Halusimme luoda jotain mahdollisimman 

näkyvää ja näyttävää, mikä korostaisi sisäänkäyntiä. Meillä ei ollut aikaa tai 

välineitä aloittaa rakentamaan mitään liian monimutkaista, joten päätimme tehdä 

renkaista mahdollisimman korkeat tornit reunustamaan sisäänkäyntiä. 

Turvallisuuden vuoksi ensimmäisenä ideana oli pinota renkaita jonkinlaisen tuen 

ympärille. Emme onnistuneet löytämään mitään tueksi kelpaavaa, joten 

kokeilimme kasata niitä ilman tukea. Renkaita oli erikokoisia, joista suurimmat 

olivat kuorma-auton renkaita. Kokosimme renkaat suurimmasta pienimpään 

siten, että suurimmat ja vahvimmat olivat pohjalla antamassa tornille tukevan 

pohjan. Oli otettava huomioon, että liian korkea torni saattaisi kaatua helposti ja 

olla turvallisuusriski, joten loppujen lopuksi pystyimme tekemään torneista noin 
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kahden metrin korkuisia. Tornien ollessa valmiita varmistimme vielä niiden olevan 

tukevia ja näin ollen turvallisia. Kuva 6 auttaa hahmottamaan, miten 

sommittelimme renkaita.  

 

Kuva 6. VIP-alueen sisäänkäynti 

 

Tapahtuma järjestettiin nurmialueella, ja tapahtumaviikolla satoi runsaasti, jonka 

vuoksi maa oli muuttunut hyvin kosteaksi ja lähes suomaiseksi. Etenkin osassa 

VIP-aluetta oli runsaasti veden täyttämiä mutaisia kuoppia. Tällainen maasto 

yhdistettynä suureen ihmismäärään on vakavasti otettava turvallisuusriski. 

Suunnitelmissa oli alun perinkin asetella renkaita pieniin kasoihin ympäri aluetta, 

mutta alueen mutaisuus toikin uuden näkökulman somistukseen. VIP-alue oli 

lievästi alaspäin viettävä ja tämän takia osa alueesta oli erityisen kostea sekä 

lähes käyttökelvoton. Päätimme asetella renkaat mutaisimpiin kohtiin ja 

renkaiden avulla rajata riskialttiimmat alueet pois asiakkaiden käytöstä. 
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Kuva 7. Renkaiden sommittelua 

Kuvassa 7 näkyy renkaita, joiden tarkoituksena oli ehkäistä turvallisuusriskejä. 

Päädyimme hyödyntämään renkaita tähän tarkoitukseen enemmän kuin 

kuvittelimme, joten luovuimme muutamasta alustavasta ideasta renkaiden 

vähyyden vuoksi. 

Tässä vaiheessa somistus oli valmis, ja tapahtuman alkuun muutama tunti aikaa. 

Tarkastimme, että baarissa on kaikki tarvittavat raaka-aineet 

juomasekoituksiamme varten ja jätimme tulostetut reseptit baarityöntekijöille. 

Suunnitelmissa oli suorittaa lyhyt perehdytys baarityöntekijöille, mikä osoittautui 

mahdottomaksi, koska henkilökunta ei ollut vielä saapunut. Baarista löysimme 

alkoholilliset ainesosat, mutta alkoholittomia ei siellä ollut. Lähdimme 

selvittämään, ovatko raaka-aineet jossain muualla. Keskusteltuamme muutaman 

ihmisen kanssa ilmeni, että raaka-aineita ei ollutkaan tilattu. Mahdollinen syy 

tähän oli kommunikaatiokatkos tai inhimillinen erehdys. Tämän mittakaavan 

tapahtumassa viimehetken muutokset ovat mahdollisia, ellei jopa odotettavissa 

olevia, joten niistä on vain selviydyttävä. Onneksi ongelmamme oli helposti 

ratkaistavissa. Sovimme toimeksiantajan kanssa, että käymme hankkimassa 

tarpeelliset raaka-aineet paikallisesta Citymarketista.  

Vastuualueidemme tehtävät ja niiden toteutus keskittyivät tapahtuman 

valmisteluihin. Tapahtuman aikana tarpeellista oli lähinnä havainnoida ja arvioida 

juomasekoitusten myyntiä sekä somistuselementtien toimivuutta. Päätehtäväksi 
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tapahtuman aikana muodostui sosiaalisen median ylläpito, johon sisältyi 

mainostus, tiedottaminen sekä mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen.  

6.3 Lauantai 20.8.2016 

Lauantaina meidän ei ollut tarpeellista olla tapahtuma-alueella kovinkaan aikaisin 

ennen tapahtuman alkua, joten saimme edellisenä iltana toimeksiantajalta 

tehtävän mennä kuvaamaan Imatranajon tapahtumia. Tarkoituksena oli päivittää 

sosiaalista mediaa tiedotusmielessä. Itse tapahtuma-alueelle saavuimme noin 

tunnin ennen porttien aukeamista, varmistaaksemme kaiken olevan kunnossa 

uutta päivää varten. Ehostimme somistuselementtejä, liinoitimme ruokailuteltan 

pöytiä uudestaan ja varmistimme, että juomasekoituksia varten olevia raaka-

aineita on riittävästi. Jouduimme myös sijoittamaan renkaita uudestaan edellisen 

yön sateiden vuoksi, joka oli tehnyt maasta entistäkin kosteamman ja 

epätasaisemman.  

Tapahtuman kulku meidän osaltamme oli samankaltainen kuin perjantainakin, 

ylläpidimme sosiaalista mediaa sekä toimimme apukäsinä tilanteen vaatiessa. 

Tapahtuma oli onnistunut niin omalta osaltamme kuin yleisellä tasollakin. 

Lauantai huipentui Eppu Normaalin esiintymiseen, mikä luultavimmin omalta 

osaltaan vaikutti siihen, että tapahtuma oli loppuunmyyty.  

6.4 Sunnuntai 21.8.2016 

Opinnäytetyömme empiirinen osuus oli tässä vaiheessa jo suoritettu. Edellisenä 

iltana tapahtuman päätyttyä tarjouduimme tulemaan avuksi purkamaan VIP-

aluetta ja sovimme toimeksiantajan kanssa saapuvamme sunnuntai 

aamupäivästä.  

Sunnuntaina aloitimme poistamalla alueelta kaikki somisteet ja kasaamalla 

renkaat yhteen odottamaan kuljetusta takaisin Vianorille, takaisin kuljetus oli 

toimeksiantajan vastuulla. Lisäksi kasasimme ja pinosimme kaikki pöytäryhmät 

sekä aloitimme purkamaan baaria. Viimeiseksi jätimme telttojen purkamisen, 

jonka jälkeen VIP-alue olikin jo lähes tyhjillään ja osuutemme tapahtumassa 

suoritettu.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa juomasekoituksia ja 

somistusta Imatranajo Pitstop Partyyn. Tavoitteena oli lisämyynnin ja – arvon 

tuottaminen tapahtumaan juomasekoituksien ja somistuksen avulla. 

Somistuksen tuloksena alueesta tuli viihtyisä, turvallinen ja teeman mukainen. 

Juomasekoituksien osalta tulosta oli vaikeampi määrittää, sillä emme saaneet 

tietoa niiden myyntimääristä. Voimme kuitenkin todeta, että juomasekoitukset 

toivat erilaisuutta sekä monipuolisuutta tapahtuman alkoholijuomatarjontaan. 

Henkilökohtaisina tavoitteina oli kasvaa ammatillisesti ja olla osana 

toteuttamassa onnistunutta tapahtumaa. Kaikkiin edellä mainittuihin tavoitteisiin 

päästiin ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on ollut sellainen kuin odotimmekin. 

Osasimme odottaa, että projekti on aikaa vaativa ja haastava, mutta 

käytännönläheinen opinnäytetyö oli meille mieluisin vaihtoehto. Olimme alusta 

asti aidosti kiinnostuneita tästä aiheesta. Aiheeseen liittyviä lähteitä löytyi laajasti, 

mutta meille tarpeellisten valikoiminen vaati ajatusta ja aikaa. Tapahtuman 

järjestämiseen ja juomasekoituksiin liittyvää lähdekirjallisuutta oli lähes helppoa 

löytää, kun taas somistukselle lähteiden löytäminen oli erittäin haastavaa. 

Koemme, että teoriaosuus on hyvin aiheeseen sopivaa ja sitä on helppo soveltaa 

käytäntöön. Aiemmin teoriassa kerrottiin, kuinka tapahtuma tuo mukanaan paljon 

muutoksia ja niihin tulee varautua. Olimme ennen tapahtumaa jo tietoisia 

muutoksien olevan mahdollisia ja tapahtuman lähestyessä niitä myös ilmeni.  

Onnistumisen mittaaminen tässä projektissa osoittautui haasteelliseksi. 

Tapahtuman luonteen vuoksi esimerkiksi kyselytutkimuksen suorittaminen ei 

tuottaisi tulosta tai tulos ei olisi luotettava. Somistuksen mittaaminen on 

haastavaa, sillä kuten teoriaosassa on kerrottu, somistus yleensä huomioidaan 

vain silloin, kun se on toteutettu huonosti tai se on puutteellista. 

Juomasekoituksien osalta haasteena oli asiakkaiden mahdollinen päihtymystila 

sekä epätietoisuus myyntimääristä. Edellä mainittujen syiden perusteella 

päädyimme valitsemaan havainnoinnin onnistumisen mittaamisen metodiksi.  
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Tarkkailevaa havainnointia käyttäen totesimme, että juomasekoituksia ostaneet 

henkilöt olivat tyytyväisiä juomiin ja saimme myös muutamia positiivisia suullisia 

palautteita juomien mauista. Olimme myös itse tyytyväisiä juomasekoitusten 

makuun ja ulkonäköön. Juomasekoituksien kohdalla osallistuvaa havainnointia 

käytettiin kehitystyössä, jolloin havainnoimme omaa työskentelyämme sekä 

juomasekoitusten makua. Itse tapahtumassa emme varsinaisesti osallistuneet 

juomien valmistukseen tai myyntiin, vaan teimme ulkopuolista havainnointia. 

Kehitettävänä asiana juomasekoitusten suhteen voisi olla esimerkiksi se, että 

myynnin seurannan olisi voinut järjestää paremmin. Tarkkailevan havainnoinnin 

avulla voimme todeta, että toteutetut somistuselementit toivat tapahtumalle 

tavoiteltua teeman mukaisuutta ja täydensivät visuaalista ilmettä. Somistamisen 

lisäksi renkaiden tarkoituksena oli rajata tietty alue asiakkaiden käytöstä riskien 

ehkäisemiseksi, ja ne toimivat tarkoituksen mukaisesti. Somistus toimi 

tapahtumassa hyvin, mutta emme päässeet toteuttamaan sitä täysin 

toiveidemme mukaisesti. Syynä tähän oli se, että emme päässeet kokeilemaan 

ideoitamme ollenkaan.  

Pysyimme opinnäytetyön suunnitellussa aikataulussa läpi prosessin. Empiirinen 

osuus oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. 

Opinnäytetyön teoreettisen osuuden kirjoittaminen oli ajoittain melko vaativaa, 

mutta eteni kuitenkin sujuvasti läpi kirjoitusprosessin. Olemme tyytyväisiä 

raportin ulkomuotoon sekä sisältöön. Opinnäytetyön lopusta löytyy liitteenä kuvia 

tapahtumasta, jotka ovat oleellisia nähdä kokonaisuuden hahmottamiseksi (Liite 

2). 
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Kuvat 

Kuva 1. Väkevät alkoholijuomat, s. 21 
Kuva 2. Valmiit juomasekoitukset, s. 28 
Kuva 3. VIP-alueen ruokateltta, s. 36 
Kuva 4. Ruokapisteen somisteita, s. 37 
Kuva 5. Drinkkilistan hinnasto, s. 38 
Kuva 6. VIP-alueen sisäänkäynti, s. 39 
Kuva 7. Renkaiden sommittelua, s. 40  
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Stoli Mule Pasolini 
  

4cl Stolichnaya 4cl Stolichnaya Salty Caramel 

ginger alea appelsiinimehua 

limelohko tonic-vettä 

 sitruunalohko 

Bushmills Buck  

4cl Bushmills Redman 

ginger alea 4cl Stolichnaya Vanil 

limelohko kirsikkamehua 

 red sodaa 

Mamola sitruunalohko 

4cl Kraken  

omenamehua Read 

ginger alea 4cl Stolichnaya Vanil 

limelohko karpalomehua 

 ginger alea 

Agostini special  

4cl Kraken 
Kaikki juomasekoitukset 

2 tippaa tabascoa 
valmistetaan rakentamalla. alkoholitonta lageria 

limelohko  
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Torstai 18.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perjantai 19.8. 
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Lauantai 20.8. 
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