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1 JOHDANTO
Osallistumisen yhteisöihin ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen nähdään ehkäisevän ja
korjaavan syrjäytymisen aiheuttamia sosiaalisia ongelmia. Vuorovaikutus, joka tapahtuu
päivittäin ja kasvokkain, ihmisten kohtaaminen ja yhteistoiminta tuottavat hyvinvointia,
sekä edistävät terveyttä. (Hyväri & Nylund 2010, 29.)
Opinnäytetyömme tuotoksena järjestimme käsityöläisbasaarin Tampere Underground juhannusfestivaalien yhteydessä Tampereen Väliaikaisessa Hiedanrannassa, Kuivaamolla
(22.-23.6.2018). (Alapirtti 2018) Tapahtumallamme halusimme ehkäistä syrjäytymistä ja
tukea ihmisten terveyttä, erityisesti mielenterveyttä.
Tapahtumamme idea ja konsepti olivat lähtöisin tekijöiltä. Opinnäytetyömme työelämätahona toimi Yhteinen keittiö –hanke, jonka puitteissa saimme toteuttaa käsityöläisbasaarin. Yhteistyökumppanina käsityöläisbasaarin järjestämisessä toimi Tampere Underground NYT! –verkosto. Tampere Underground järjesti juhannusfestivaalin tänä vuonna
toista kertaa ja käsityöläisbasaarimme oli osa tätä suurempaa tapahtumaa.
Tampere Underground juhannustapahtuma oli ilmainen ja vapaaehtoisvoimin järjestetty.
Käsityöläisbasaarimme oli myös ilmainen sekä toimi voittoa tavoittelemattomana. Näin
ollen myyntipaikkojen hinnat olivat alhaiset käsityöläisille sekä taiteilijoille. Tarkoituksemme ei ollut hyötyä taloudellisesti tapahtuman järjestämisestä, vaan tukea käsityöläisiä
ja taiteilijoita tarjoamalla heille matalan kynnyksen myyntipaikkoja. Käsityöläisbasaarin
järjestäminen toi yhteen erilaisia ihmisiä. Ihmiset tekivät yhteistyötä, luoden iloa ja luoden uusia kontakteja.
Sairaanhoitajaopiskelijoina tapahtuma tarjosi meille mahdollisuuden tutustua eri kansalaisjärjestöjen toimijoihin, tapahtumajärjestämiseen sekä kolmannen sektorin toimijoihin.
Sairaanhoitajien työmahdollisuudet ovat hyvin laajat. Sairaanhoitajat voivat työllistyä
esimerkiksi erilaisissa työtehtävissä järjestöissä. Tapahtumaa järjestäessämme tutustuimme myös projektityöskentelyyn. Meidän projektin tavoitteena oli tapahtuman toteutuminen ja järjestäminen. Projektityöskentely on työtapa, jota hyödynnetään työelämässä.
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää yhteisöllisyyttä ja mielenterveyttä edistävä
käsityöläisbasaari.
Tehtävät:
1.Miten yhteisöllisyyttä ja mielenterveyttä voidaan edistää tapahtuman avulla?
2. Miten mielenterveyttä edistävä tapahtuma toteutetaan?
3. Miten tapahtuma järjestetään yhdessä muiden tahojen kanssa?
Opinnäytetyömme tavoitteena on tukea ja aktivoida ihmisiä yhdessä tekemiseen ja sitä
kautta tuottaa yhteisöllisyyttä sekä tukea mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
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Kuvio 1: Opinnäytetyömme keskeiset käsitteet sekä niiden suhde toisiinsa.

3.1 Tampere Underground NYT!
Tampere Underground NYT! –kollektiivi on vuonna 2016 alkunsa saanut tamperelaisten
yksittäisten kulttuuritoimijoiden ja -yhdistysten yhteenliittymä. Kollektiivi on järjestänyt
muun muassa erilaisia näyttelyitä, poikkitaiteellisia klubi-iltoja, juhannusfestivaalin sekä
osallistunut Morkun talon suojeluun. Toiminnassa ei suvaita seksismiä, rasismia eikä
puoluepolitiikkaa. (Turku 2017)
Tampere underground järjesti osana toimintaansa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa juhannusfestivaalin. Vuonna 2017 siellä oli 33 esiintyjää. Tapahtumassa oli kolme esiintymislavaa ja ohjelmiston pääpaino oli musiikissa, mutta mukana oli myös runoutta sekä
performanssia. (Väliaikainen Hiedanranta 2017)
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3.2 Yhteinen keittiö -hanke
Yhteinen keittiö -hanke on kaksivuotinen hanke, jonka koordinoijana toimii kirkkohallitus. Hankeen toiminta on yhteistyötä hankekumppaneidensa kanssa viidessä pilottikunnassa. Pilottikuntina toimivat Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo ja Vihti. Yhteinen keittiö-hanke liittyy hallituksen toteuttamaan terveyttä sekä hyvinvointia edistävään ja eriarvoisuutta vähentävään kärkihankkeeseen. Tampereen kaupungin lisäksi paikallisina tahoina hankkeessa toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopistollinen
sairaala (TAYS). Valtakunnallisina toimijoita hankkeessa on muun muassa Marttaliitto,
Helsingin Diakonissalaitos ja Maa- ja kotitalousnaiset. (Yhteinen keittiö 2018.)
Yhteinen keittiö -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa osallisuutta ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä. Heillä on tarjolla paikka, joka pyrkii alhaisella kynnyksellä tarjoamaan kaikille mahdollisuutta yhdessä olemiseen ja yhdessä toimimiseen mielekkään tekemisen
puitteissa. Yhteinen keittiö pyrkii luomaan uutta toimintakulttuuria, joka pohjautuu monien toimijoiden yhdessä toimimiseen. Hankkeen tavoitteena on hyvän käytännön levittäminen ja iskostaminen, vähintään 36 paikkakunnalle ja 18 maakunnalle. (Tampereen
kaupunki Yhteinen keittiö -hanke 2018)

3.3 Projektityöskentely
Työtä tehdessämme tutustuimme projektityöskentelyn teoriaan, jonka tarkoituksena oli
auttaa meitä tapahtuman luomisessa sekä kirjallisen tuotoksen tuottamisessa. Projektin
aloitus perustuu havainnollistettuun elinkaarimalliin, jossa näkyvät selkeästi projektin
kulkukohdat, jotka ovat suunnittelu- ja aloitusvaihe, toteutusvaihe sekä päättämis- ja arviointivaihe. Lisäksi mallissa huomioidaan tarpeiden kartoittaminen ja niiden analysointi.
Hyvä projekti muodostuu tarkoituksesta ja tarpeiden täyttämisestä. Ensimmäiset projektit
luokitellaan yleensä ainutkertaisiksi. Ne edustavat hyvin rajattua ja määriteltyä toimintaa.
Projekteilla on aina ennalta määriteltyjä kiinteitä tavoitteita, siitä mitä työltä haetaan sekä
halutaan. Ajatellaan, että hyvin suunnitellut projektit ovat yleisesti myös menestyksekkäitä. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 14-15.)
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Toteutuksessa huomioidaan projektin kesto ja syvyys, projektin laajuus, pakollisuuden
aste, omaehtoisuus ja suhde työyhteisöön sekä sen hyödyntämiseen. Projektin kesto ja
syvyys vaihtelevat projektin laajuuden mukaisesti päivistä kuukausiin tai jopa vuosiin.
Lyhytkestoiset projektit liittyvät yleensä pienempiin rajattuihin tekijöihin sekä eri aikakausiin. Pitkäkestoiset projektit taas puolestaan suurempiin tapahtumiin, joihin odotetaan
useampia tuhansia kävijöitä. Projektin laajuuteen vaikuttavat projektin aiheenvalinta,
jonka suuruutta lähdetään rajaamaan. Pienimuotoiset projektit ovat kestoltaan ja volyymiltään pienimuotoisempia, joten niiden organisoiminen on helpompaa. Projekteja voidaan pohtia myös niiden tarpeellisuuden sekä pakollisuuden mukaisesti. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 24-25.)
Ennakoivat projektit pyrkivät uudistamaan toimintamallia ennen kuin muutos on välttämätön, kun taas reagoivat projektit lähtevät olemassa olevista muutospaineista. Ennakoiviin projekteihin liittyvät kokeilevuus ja tiedon epävarmuus. Projektien omaehtoisuus
määritellään, joko ulkopäin tai omaehtoisesti. Ulkoapäin määritellyllä projektilla tarkoitetaan projektia, jonka tavoitteet on asettanut työyhteisön ulkopuolinen taho. Omaehtoisella projektilla tarkoitetaan työyhteisön oman toiminnan kehittämistarpeesta nousevaa
projektia. Keskeistä sekä ulkoapäin määritellyssä, että omaehtoisessa projektissa on pohdinta siitä, miten projektiin liittyvät työyhteisön perustehtävään. (Paasivaara, Suhonen &
Virtanen 2013, 24-25.)
Päättämisvaiheen päätehtävänä on, että projektin toiminnan lopettaminen ja päättäminen.
Tässä vaiheessa projektissa olleet henkilöt keskustelevat projektin onnistumisesta ja siihen asetetuista tavoitteiden suoriutumisesta sekä luovat lopuksi kirjallisen tuotoksen,
jossa kuvataan projektin päättämistä. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 89-91.)

3.4 Tapahtuman järjestämisen teoria
Ihmiselle toimiminen on luonteenomaista. Toiminta auttaa ihmistä ymmärtämään mielikuvaansa todellisuudesta ja tuottamaan todellisuutta. Halu olla aktiviinen ja toimia on
ihmiselle luonteenomaista, jotta ihminen pärjää päivittäisissä toiminnoissa. Toimiminen
ja toiminnan lopputulos ovat tärkeitä oppimisen, itsetuntemuksen, itsensä ilmaisun sekä
toimimisen tehokkuuden takia. Ihminen myös hyötyy sosiaalisesti toimimisesta. Toimi-
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misesta ihminen saa mielekästä ajankulua muiden ihmisten kanssa sekä pääsee purkamaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Esimerkiksi kuvataide, musiikki, liike, tanssi, sosiodraama, elokuva, kirjoittaminen ja kirjallisuus voidaan laskea toiminnallisiksi menetelmiksi. Kaksi ihmistä voi hyötyä samanlaisesta toiminnasta kahdella eri tavalla. Jollekin
toimiminen täyttää fyysisen tarpeen, joku taas saa siitä arvokkuuden tunnetta, toinen nauttii päästessään toteuttamaan itseään, ja joku vielä saa turvallisuuden tunnetta oppiessaan
uutta. Toiminnallisuus voi toimia myös kuntoutusmenetelmänä. Toimintatapana toiminnallisuus edesauttaa aktiivisuutta, oma aloitteellisuutta sekä omien voimavarojen löytymistä. (Kiviniemi, Läksy, Matinlauri, Nevalainen, Ruotsalainen, Seppänen & VuokilaOikkonen 2007, 92-94.)
Yleisötapahtumaa järjestäessä tilaisuuden järjestäjien ja muiden keskeisten henkilöiden
on hyvä miettiä tilaisuuden ensisijaiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden sisäistäminen auttaa huomattavasti onnistuneen tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteutusta. Yleensä näitä
tavoitteita on useampia. Kun nämä tavoitteet on määritelty, on helpompaa miettiä toimia,
joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Tapahtumalla voi olla myös taloudellisia tavoitteita tai
sisällöllisiä tavoitteita. Sisällölliset tavoitteet voivat olla esimerkiksi tietoisuuden lisääminen jostain asiasta tai kerätä saman henkisiä ihmisiä yhteen. (Kauhanen, Juurakko &
Kauhanen 2002, 45-46.)
Yleisömäärän ja näkyvyyden suhteen tavoitteiden tekemisessä on hyvä olla realistinen.
Niiden tavoittelu on usein haastavaa. Tavoitteet yleisömäärälle muodostuvat sen mukaan,
mitä, kenelle ja missä tehdään. Kun tietynlaista tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa, kannattaa yleisömääriä pohdittaessa ottaa huomioon saman tyyppisten tapahtumien
yleisömäärät. Näistä luvuista nähdään realiteetit, mutta suoraa vertailua kannattaa välttää,
jos tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002,
46-47.)
Tapahtumaa voidaan markkinoida mainonnan avulla. Mainostus on järjestäjän kustantamaa ja sitä toteutetaan lähinnä joukkotiedostusvälineissä. Se on myös tunnistettavissa
olevaa tiedottamista tavaroista, palveluista ja aatteista. Mainonnan avulla voidaan viestiä
tapahtumasta, luoda mielikuvia järjestävästä tahosta sekä herättää ostohalu. Mainonnan
rooli voi olla hyvin vaatimaton tai suuri tapahtuman onnistumiselle, riippuen tapahtumasta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 116.)
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Tapahtumaan liittyvä tiedottaminen voidaan jakaa kuuteen osaan. Jakotapana voidaan
käyttää sisäistä- ja ulkoista tiedottamista sekä ajan suhteen tiedottamisen voi jakaa ennen
ja jälkeen tapahtuman tapahtuvaan tiedottamiseen. Tiedottaminen jakautuu myös kohderyhmänsä mukaan, ulkoiseen- ja sisäiseen tiedottamiseen. Sisäisen tiedottamisen kohteena on henkilöstö, artistit ja alihankkijat. Ulkoinen tiedottaminen puolestaan kohdistuu
potentiaaliseen yleisöön, myyntikanaviin, tiedotusvälineisiin. Sisäinen tiedottaminen on
lähtökohtaisesti ulkoista tiedottamista yksityiskohtaisempaa. (Kauhanen, Juurakko &
Kauhanen 2002, 115-116.)
Etukäteissuunnittelu liittyy tärkeänä osana tapahtuman järjestämiseen. Yleisötapahtuman
käytännön toimia suunniteltaessa on hyvä kysellä muiden projektin jäsenten mielipiteitä.
Tapahtuman toteutusvaiheessa taas on tärkeää, että jokaisella tehtävällä on oma vastuuhenkilönsä. Tapahtumaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon eri tahot, jotka liittyvät
tapahtuman järjestämiseen. Näitä tahoja ovat: yleisö, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät,
kuten alihankkijat ja ohjelmantuottajat, sponsorit, sekä organisaation oma henkilöstö.
Näiden ryhmien tarpeita tulisi kartoittaa ja miettiä ne asiat kyseisten ryhmien kannalta,
jotka edesauttavat onnistuneen tapahtuman toteuttamista. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 48-49.)
Tapahtuman ositus sekä riskien kartoitus, arviointi ja hallinta ovat myös osa tapahtuman
suunnittelua. Tapahtuman ositus tarkoittaa tapahtuman jakamista pienempiin osatapahtumiin. Tämä on hyödyllistä varsinkin, jos tapahtuma on iso ja järjestäjän resurssit rajalliset.
Riskien kartoitus liittyy tapahtuman riskeihin, siinä kartoitetaan ympäristöriskit, asiakasriskit, sopimusriskit, aikatauluriskit, henkilöstö ja organisointiriskit, taloudelliset riskit,
tekniikkariskit, imagoriskit, turvallisuusriskit. Riskienhallinta on mahdollisten riskien ennakointia eri toimilla. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 52-56.)

3.5 Yhteisöllisyys ja sen rakentaminen
Yhteisö on yksilöiden ja yhteisöjen välinen sitoutunut suhde. Tämän suhteen osapuolet
arvostavat toisiaan ja ovat solidaarisia toisiaan kohtaan. On olemassa kolmenlaisia yhteisöjä: muodollisia, toiminnallisia ja symbolisia. Muodollisen yhteisön jäsenet eivät välttämättä tunne yhteenkuuluvuutta keskenään. Toiminnallisen yhteisön toiminta pohjautuu
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yhteiseen vuorovaikutukseen ja tunteeseen yhteisön jäsenyydestä. Symbolisessa yhteisössä jäseniä yhdistää samanlainen ajatusmaailma, sekä ajatus yhteisestä ajatusmaailmasta vahvistaa yhteisön jäsenyyttä. (Paasivaara & Nikkilä, 9-10.)
Yksilöt, jotka muodostavat yhteisön toimivat jollakin tavalla yhdessä. Kuitenkaan yhteisö
itsessään ei takaa yhteisöllisyyden syntymistä. Yhteisöllisyys parantaa yhteisön muodostavien yksilöiden sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyyden syntyminen vaatii jäseniltään
keskinäistä luottamusta, avointa viestintää, vuorovaikutusta, sekä osallistumista. Yhteisön jäsenten tunteet ovat merkittävässä osassa yhteisöllisyyden kehittymisessä. Yksilöiden täytyy voida tuntea kuuluvansa yhteisöön, tuntea tarpeellisuutta, hyväksymistä, sekä
tuntea itsensä arvokkaaksi. (Edu.fi – opettajan verkkopalvelu 2013.)
Yhteisöllisten työmenetelmien lähtökohtana voi olla erilainen yhteisö, kuten luonnollinen
yhteisö, alueellinen yhteisö tai institutionaalinen yhteisö. Tällainen yhteisöllinen työskentely luonnollisissa yhteisöissä kohdistuu usein naapurustoihin, eri lailla syntyneisiin
sosiaalisiin ryhmiin ja verkostoihin tai jonkin erityisryhmän integroitumiseen liittyviin
kysymyksiin. Maantieteellisesti rajattu kyläyhteisö, lähiö tai asuinalue on usein taas alueellisen yhteisötyön kohteena. Asumis-, palvelutalo- ja hoitoyhteisöt luokitellaan yleensä
institutionaalisiksi yhteisöiksi, koska ne ovat ammattilaisten perustamia. On myös mahdollista rakentaa tavoitteellista yhteisöllisyyttä kansalaisten kesken. Kansalaisista lähtevä
omaehtoinen toiminta voi olla esimerkiksi tietyn ajan kestävä tapahtuma tai jokin pysyvä
yhteisö, kuten vertaisryhmä. Myöskin ammattilaiset, palvelukäyttäjät sekä kansalaistoimijat, esimerkiksi sosiaalialan- ja terveysalan järjestöissä, voivat luoda yhteisöjä tuottaakseen kansalaislähtöisiä toimintoja ja palveluja. (Hyväri & Nylund 2010, 32.)
Yhteisöjen toimintaan osallistuminen kehittää sosiaalisia verkostoja, joka edesauttaa ihmisten identiteetin ja yhteenkuuluvuuden kehittymistä sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallistuminen myös lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta, mahdollistaa maahanmuuttajille yhteyden säilymisen kotimaahan ja kulttuuriinsa samalla kehittäen uusia
kulttuurisia perinteitä, joissa sekoittuvat uuden ja vanhan kotimaan perinteet. Myös yhteisöjen imago ja identiteetti kehittyvät tämän johdosta aiheuttaen alueen tai kaupungin
julkisen näkyvyyden parantumista. Tämä vuorostaan voi luoda alueen asukkaille kotiseutuylpeyttä ja parantaa alueen muuttovetovoimaa. (Ramsden ym. 2011, 10.)
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Yhteisökuntoutuksessa tavoitellaan ennaltaehkäisyä, jonka tarkoituksena on korostaa
henkilön vastuulla olevia yhteisön asioita sekä parantaa sosiaalista kanssakäymistä muiden yhteisön jäsenten kanssa. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 234.) Esimerkiksi yhteisten
sääntöjen ja päätösten tekemisen tulisi koskettaa kaikkia yhteisön jäseniä. Se kuinka paljon yhteisön jäsenet voivat vaikuttaa päätösten tekemiseen, riippuu kuitenkin yhteisöstä
sekä yhteisön tekemästä toiminnasta. (Kanerva ym. 2010, 106.)

3.6 Syrjäytymisen ehkäisy
EU:n tasolla syrjäytymisestä käytetään termiä ”social exclusion”, suomennettuna sosiaalinen syrjäytyminen (Tilastokeskus 2011). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee syrjäytymisen käsitteenä kuvaavan nykyaikaisia yhteiskunnallisia huono-osaisuuden muotoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan syrjäytyminen voi johtua
esimerkiksi työttömyydestä, köyhyydestä, mielenterveysongelmista, alkoholismista, tai
päätymisestä yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Syrjäytymisen
vaikutuksena STM:n tietojen mukaan on usein ihmisen estäminen täysipainoiseen osallistumiseen yhteiskunnan toimintoihin. STM:n mukaan ihmiset ovat alttiimpia syrjäytymiseen elämän muutosvaiheissa. Tällaisia muutosvaiheita ovat esimerkiksi koulun, opiskelun, työsuhteen tai parisuhteen päättymiset. Lapselle syrjäytymisriskiä suurentaa erityisesti, kun lapsi joutuu elämään ja kasvamaan ympäristössä, jossa on useita tällaisia
edellä mainittuja syrjäytymisen riskitekijöitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö n.d.)
Syrjäytymisen ehkäisyn olisi tapahduttava monella tasolla, alkaen yksilön sekä perheen
tukemisesta, päättyen yhteiskunnan syrjäytymistä aiheuttavien rakenteiden hajottamiseen
sekä nuoria osallistavien rakenteiden rakentamiseen. Syrjäytymisen näkeminen lapsuudesta aikuisuuteen jatkuvana tapahtumasarjana tuo esiin lapsuuden elinolojen ja erilaisten
siirtymien tarkoituksen. Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyy tärkeänä sosiaalisten ongelmien
ylisukupolvisen periytymisen paikantaminen. (THL 2018.)
Syrjäytymiseen liittyy usein monia eri syitä. Nämä tekijät usein liittyvät yhteiskunnallisista tekijöistä yksilö- ja perhetason syihin. Nuorten syrjäytymisen suurin tekijä usein on
työmarkkinoiden muutos. Tämä muutos näkyy esimerkiksi niin, että vähemmän koulute-
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tun työvoiman kysyntä on vähentynyt. Työn vaatiman tehokkuuden ja koulutusvaatimukset ovat nousseet ja henkilö, joka ei näihin vaatimuksiin pysty vastaamaan on riskissä
joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle. (THL 2016.)

3.7 Sosiaalinen pääoma
Sosiaalisella pääomalla useimmiten tarkoitetaan sosiaalisen ympäristön tai sosiaalisten
suhteiden tiettyjä ulottuvuuksia, esimerkiksi sosiaalisia verkostoja, normeja ja luottamusta, jotka edistävät yhteisön jäsenten keskinäistä sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ihmisen hyvinvoinnin muodostumiseen vaikuttaa fyysisen pääoman lisäksi myös
sosiaalinen pääoma. (Ruuskanen 2002, 5.)
Henkilöt, joilla on enemmän sosiaalista pääomaa, kokevat terveytensä paremmaksi tilastokeskuksen vuoden 2006 julkaisun ”Sosiaalinen pääoma Suomessa” mukaan. Myös sosiaalisesti aktiiviset ihmiset kokevat terveytensä paremmaksi kuin epäaktiiviset. Yli 70
prosenttia ihmisistä Suomessa, jotka ovat huomattavan aktiivisia sosiaalisesti tai luottavat
paljon muihin ihmisiin, kokevat terveytensä hyväksi. (Tilastokeskus 2006.)
Sosiaalinen pääoma liittyy yhteisöllisyyteen ja sen kokemiseen. Tutkija James Coleman
jakaa teoriassaan sosiaalisen pääoman kolmeen alaluokkaan. Ensimmäiseen alaluokkaan
liittyy velvoite. Velvoitteeseen liittyy odotus lunastamattomien vastapalvelusten suorittamisesta ja välittävänä tekijänä luottamus siihen, että vastapalvelus suoritetaan myöhemmin. Tällainen vastavuoroisuus mahdollistaa palvelusten tekemisen toisille siten, että tekijälle kertyy ”varastoon” lunastamattomia vastapalveluksia. Luottamus on erittäin tärkeää tällaisessa prosessissa. Luottamus mahdollistaa sen, ettei palveluksen ja vastapalveluksen aikaviiveellä ole merkitystä. Sosiaalinen pääoma siis mahdollistaa palveluksiin ja
vastapalveluksiin perustuvan luottojärjestelmän. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että muita auttaessaan voi luottaa itse saavansa apua tulevaisuudessa. Näin sosiaalinen vuorovaikutus ja keskinäisten palvelusten tekeminen helpottuvat. (Ruuskanen
2002, 10.)
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Toinen alaluokka on sosiaalisiin suhteisiin sitoutuva informaation kulku. Informaatio toimii perustana yksilön toiminnassa, kuitenkin sen hankkimisesta aiheutuu yksilölle kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Sosiaaliset suhteet, joita ihmisillä on muutenkin, mahdollistavat edullisen väylän informaation kululle. Mitä enemmän yksilöllä on kontakteja ihmisiin, joilla on yksilön kannalta hyödyllistä tietoa, sitä tehokkaammin hän pystyy toteuttamaan tavoitteitaan. Käytännössä siis sosiaalinen pääoma verkostoina toimii informaatiokanavana, joka auttaa yksilön päätöksentekovalmiutta. Joten mitä tiiviimmät verkostot
ovat, sitä paremmin tietoa leviää, ja tieto kulkee ihmisten välillä mahdollisimman tehokkaasti. (Ruuskanen 2002, 10.)
Kolmas sosiaalisen pääoman alaluokka on normit. Tällaisia normeja ovat esimerkiksi
koulumenestystä tukevat ja palkitsevat normit, joiden avulla koulun tehtävä helpottuu ja
edesauttaa inhimillisen pääoman muodostumista. Coleman on tutkimuksissaan nostanut
erityisen tärkeiksi normit, jotka edellyttävät luopumista lyhyen tähtäimen omasta edusta
yhteisen edun nimissä, koska tällainen toiminta ehkäisee julkishyödykkeisiin liittyvää vapaamatkustamisen ongelmaa. Kuitenkin normien ylläpito ei toimi ilman yhteisön sisäisiä
tiiviitä sosiaalisia verkostoja. (Ruuskanen 2002, 11.)
Yhteisössä, jossa yhteisön jäsenet tuntevat toisensa ja ovat yhteyksissä toisiinsa, yhteisö
pystyy kollektiivisesti rankaisemaan normeja rikkovia jäseniä. Tällainen verkostojen ja
normien merkitys näkyy hyvin koulumaailmassa ja lasten kasvatuksessa. Esimerkiksi, jos
lapsi vaatisi lupaa vanhemmiltaan polttaa tupakkaa rippileirillä argumentilla ”kun Liisakin saa polttaa”, Liisa puolestaan voisi vaatia omilta vanhemmiltaan lupaa polttaa samoilla argumenteilla. Mikäli lasten vanhemmat eivät tunne toisiaan, heidän on vaikeampi
luoda ja kontrolloida yhteistä normistoa ja siten vaikeampi esimerkiksi yhteisellä päätöksellä kieltää lasten tupakointi. (Ruuskanen 2002, 11.)

3.8 Mielenterveyden tukeminen ja edistäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrittelee mielenterveyden voimavaraksi,
joka on osa terveyttä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn näkökulmasta. Toiminta,
joka edistää hyvän mielenterveyden toteutumista ja jossa tavoitteena on mielenterveyttä
vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen katsotaan mielenterveyden edistä-
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miseksi. Yhteisöille mielenterveyden edistämisellä voi olla, positiivisen mielenterveyden lisäämisen lisäksi, myös mielenterveyden ongelmia ehkäisevä vaikutus. Yksilön
mielenterveyttä voidaan edistää tukemalla itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista.
Yhteisötasolla mielenterveyttä voidaan edistää kehittämällä sosiaalista tukea sekä osallisuutta ja edistämällä lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Mielenterveyttä voidaan myös edistää rakenteiden tasolla. Näin pyritään turvaamaan ihmisten taloudellinen
toimeentulo ja tehdään sellaisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka estävät syrjintää ja lisäävät tasa-arvoa. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on
tukea hyvän mielenterveyden toteutumista. Mielenterveyden edistämisellä voi olla yhteisöön positiivinen vaikutus mielenterveyden lisääntymisen kautta. (THL 2014.)
Mielenterveyden tukemisella tarkoitetaan yksilön psyykkistä hyvinvointia, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisemistä, lievittämistä ja parantamista. Mielen hyvinvointi ei ole pysyvää. Elämän eri vaiheet ja elämänmuutokset vaikuttavat siihen. Mielenterveyden tukemista pidetään yllä eri toimintakeinolla, joita ovat osallisuuden edistäminen, mielenterveyden tukeminen, liikunnan tukeminen, arjen sujumisen tukeminen, hoitotoimenpiteiden säännöllisyys ja toteutuminen sekä tarvittaessa lääkehoidon toteutuminen. (Korkeila
& Korkeila 2008.)
Alankomaiden Erasmus yliopiston yhteisön sosiaalista yhteenkuuluvuutta tutkineesta tutkimuksesta ilmeni, että sinkut ja köyhät aikuiset kokevat olevansa keskimäärin vähemmän tyytyväisiä elämäänsä kuin parempituloiset ja naimisissa olevat. Kuitenkin näitä asioita voidaan kompensoida lähipalveluilla, sosiaalisella pääomalla sekä sosiaalisella yhteenkuuluvuuden tunteella. (Cramm, van Dijk, Nieboer 2012, 147-148.)
Mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveyden ongelmien ehkäisy ovat toisiinsa linkittyviä käsitteitä, vaikkakin niiden tapa vaikuttaa mielenterveyteen on erilainen. Mielenterveyden edistämisellä tavoitellaan positiivista mielenterveyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että
vahvistetaan yksittäisen ihmisen tapoja elää elämäänsä siten, että hänellä on tunne oman
elämänhallinnasta, itseluottamusta ja tyytyväisyyttä itseensä sekä kyky hyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja hyviin ihmissuhteisiin. (THL 2017.)
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi tapa toteuttaa ammattikorkeakoulutason opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehtona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Tavoitteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on käytännön toiminnan ohjeistus, opastus,
toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Käytännössä tällainen tuotos voisi olla vaikkapa ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus taikka opastus, kuten perehdyttämisopas. Myöskin tapahtuman järjestäminen voi olla yksi toiminnallisen opinnäytetyön
muoto. Tällainen tapahtuma voisi olla esimerkiksi näyttelyn tai messuosaston järjestäminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyömme tuotos oli käsityöläisbasaari.
Toiminnallisessa opinnäytetyössä toimintasuunnitelma tehdään, jotta työn idea ja tavoitteet olisivat tiedostettuja, harkittuja sekä perusteltuja. Toimintasuunnitelma antaa vastauksen kysymyksiin, mitä ollaan tekemässä, miten tehdään ja miksi tehdään. Yksi sen
tärkeä tarkoitus on myös jäsentää tekijöilleen selväksi mitä ollaan tekemässä. Toimintasuunnitelman tekeminen osoittaa myös, että sen tekijät pystyvät loogiseen päättelyyn ideansa ja tavoitteidensa suhteen. Suunnitelma on myös lupaus siitä, mitä aiotaan tehdä, joten on tärkeää, että suunnitelmaan sitoudutaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-27.) Opinnäytetyömme toimintasuunnitelmana toimi opinnäytetyösuunnitelma.
Toiminnallisessa opinnäytetyössä työprosessi tapahtumasta kielellisettään opinnäytetyöraportiksi. Raportin on täytettävä tutkimusviestinnän kriteerit. Raportista täytyy selvitä
mitä, miksi ja miten on tehty, millainen työprosessi on ollut sekä millaisiin tuloksiin ja
johtopäätöksiin on päädytty. Raportoinnissa täytyy myös arvioida omaa prosessia, tuotosta sekä oppimista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Työmme raportointi noudattaa 1osaisen raportin mallia.
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4.2 Aineiston keruu
Tiedonkeräämisen tarkoitus oli löytää tapahtumalle teoreettista tutkittua tietoa, jota
voimme käyttää työssämme. Tarkoitus oli löytää tietoa tapahtumamme järjestämisen tueksi. Tiedonhaussa käyttämiämme tietokantoja olivat muun muassa medic, Cinahl, terveysportti, pubmed. Käytimme myös TAMK:n Finnan kirjastopalvelua ja PIKI verkkokirjastoa. Opinnäytetyöprosessin aikana osallistuimme tiedonhaun opintoihin osana prosessia. Tässä yhteydessä teimme tiedonhaun kirjallisen raportin, jossa harjoittelimme näiden elektronisten tietokantojen käyttöä. Käytännössä raportti vertautuu kirjallisuuskatsaukseen. Teimme raporttiin taulukon eri tietokantojen käytöstä, jossa ilmeni mitä hakusanoja olemme käyttäneet ja paljonko osumia saimme.
Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on kehittää olemassa olevaa teoriaa sekä rakentaa uutta
teoriaa. Teorian arviointi on myös mahdollista kirjallisuuskatsauksen avulla. Se soveltuu
myöskin kokonaiskuvan rakentamiseen tietystä asiakokonaisuudesta. Katsauksella on
tarkoitus myös tunnistaa ongelmia sekä se tarjoaa mahdollisuuden kuvata tietyn teorian
kehitystä historiallisesti. (Salminen 2010.)
Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus opinnäytetyössämme oli löytää oikeanlaisia lähteitä
käyttäväksemme työtämme varten. Hakukriteerejä kirjallisuuskatsausta tehdessämme olivat lähteiden maksimissaan 10 vuoden ikä, lähteen liittyminen joko hoitotyöhön tai lääketieteeseen sekä tieteellinen luotettavuus. Jouduimme kirjallista raporttia tehdessämme
joustamaan välillä tästä 10 vuoden säännöstä, koska aiheeseemme liittyvää tuoreempaa
tutkimustietoa oli haastavaa löytää. Hakusanat, joita käytimme, olivat: yhteisöllisyys,
hoitotyö, aktivointi, ennaltaehkäisy sekä syrjäytyminen. Hakusanoja tarpeen mukaan riippuen hakukoneesta yhdisteltiin ja muokattiin käyttämällä Boolen operaattoreita, AND,
OR ja NO.
Syitä katsauksen toteuttamiselle on useita. Yhtenä esimerkkinä toimii Baumeisterin ja
Learyn (1997, 312) kuvaus kirjallisuuskatsauksen syistä. Kirjallisuuskatsauksen pyrkimyksenä on kehittää olemassa olevaa teoriaa sekä luoda myös uutta teoriaa. Toiseksi sen
avulla voidaan myös tarkastella teoriaa. Kolmanneksi kirjallisuuskatsaus luo kokonaiskuvaa tietystä asiakokonaisuudesta. Neljänneksi katsauksella pyritään havaitsemaan
haasteita ja viidenneksi kirjallisuuskatsaus tarjoaa tilaisuuden hahmottaa tietyn teorian
kehitystä pitkällä aikavälillä. (Salminen 2010.)
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Toiminnallisessa opinnäytetyössä olisi suotavaa suosia alkuperäisiä lähteitä, toisin sanoen ensisijaisia lähteitä. Tämä sen takia, koska toissijaiset lähteet ovat ensisijaisen tiedon tulkintaa, mikä kasvattaa tiedon muuntumisen mahdollisuutta alkuperäisestä. (Vilkka
& Airaksinen 2003, 73.)
Toiminnallisten opinnäytetöiden, jotka ovat käytännönläheisiä, arvo ei ratkea lähteiden
lukumäärän perusteella, vaan tärkeämpää on lähteiden laatu ja soveltuvuus. Lähteitä ei
ole tarkoituksenmukaista kerätä koristeiksi ja kasvattamaan lähdeluettelon pituutta, vaan
lähteiden on palveltava opinnäytetyötä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 76.)
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TAULUKKO 1. Opinnäytetyön tietokantahakutaulukko
Tietokanta

Hakulause

Relevant-

MEDIC +

teja tulok-

CINAHL +

sia kpl /

2 muuta

Tuloksia
kpl

medic

syrjäyty* "pass by" "social

34/ 7

exculusion" etäänty* 2010 -

http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL4220142731.pdf

2018 34 kpl
medic

Yhteisölli* ”yhteishenki” AND

78/1

syrjäyty*

CINAL

dle/10138/39276/kankanen_vaitoskirja.pdf?sequence=1

Community

AND

mental

health

social

exclu-

OR

4

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=771c1ecb-3924-4bb2-84c5-

sion/marginalization

medic

https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

ae744ce4c742%40sessionmgr120

Syrjäyty* AND terve OR mie-

1/0

lenterve

CINAL

Deppression AND social exclusion/marginalization

0

OR

community

Tamk FINNA

Syrjäytyminen AND mielen-

2

terveys OR ennaltaehkäisy
CINAL

Ketä kiinnostaa?: lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen

Preventive AND mental health
AND/OR community

medic

syrjäyty* “social exclusion”

354/73

http://duodecimlehti.fi.elib.tamk.fi/api/pdf/duo13731

and terve* “health” or mielenterv* “mental health” 20082018
pubmed

(marginalization OR mental

7278/0

health) AND preventive

pubmed

marginalization AND (health

1100/0

OR mental health)
Tamk finna

yhteisöllisyys AND hoitotyö
2005-2018

65/3

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Mäkisalo-Ropponen M. 2016.
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4.3 Aineiston analysointi
Teoriatieto työssämme perustuu löytämiimme lähteisiin. Lähdekirjallisuus katsauksen
tarkoituksena on ollut etsiä työllemme sopivia lähteitä, jotka ovat täyttäneet meidän lähteille asettamamme kriteerit, kuten iän ja hoitotieteeseen liittymisen. Suoritimme sisällönanalyysia löytämällemme materiaalille, jotta pystyimme arvioimaan sopivat ja hyödyllisen tiedon, jota pystyisimme hyödyntämään työssämme. Teoriatietoa etsiessämme
otimme myös huomioon opinnäytetyömme tehtävät ja tarkoitukset, miten pystyisimme
vastaamaan löytämällämme teoriatiedolla näihin asioihin. Tiivistetysti voi todeta, että toteutimme kirjallisuuskatsauksemme, jotta käsityölaisbasaarillamme olisi teoreettinen tietopohja, ja jotta valmiilla työllämme saisimme parannettua omaa, sekä muiden osaamista
ja tietotaitoa aiheestamme.
Käytimme tiedonhaun raporttia varten seuraavia tietokantoja: Cinal, medic, Tamk
FINNA ja pubmed (Taulukko 1). Löysimme useimmista palveluista numeraalisesti hyvin
lähteitä, kuitenkaan monet lähteet eivät olleet sopivia työhömme. Tarvitsimme myös hoitotieteellisiä lähteitä, joita oli haastavampaa löytää. Esimerkiksi sosiaalityöhön liittyviä
lähteitä löytyi hakusanoillamme. Käytimme melko vähän lähteitä tiedonhaun raportistamme, koska monet löytämistämme lähteistä soveltuivat huonosti hoitotyön opinnäytetyöhön. Lähteet, joita olemme käyttäneet työssämme ovat pitkälti löytyneet tiedonhaun
raportin tekemisen jälkeen. Tapasimme keväällä TAMK:n informaatikon, joka auttoi
meitä lähteiden etsimisessä ja antoi yleisiä ohjeita tiedonhakuun. Tämän jälkeen aloimme
löytää paljon paremmin lähteitä. Voi todeta, että tiedonhakutaitomme paranivat huomattavasti opinnäytetyöprosessin aikana, varsinkin prosessin alkuun verrattuna. Tiedonhaun
raportista löytyneistä lähteistä olemme käyttäneet kahta. Suurin osa lähteistämme löytyi
tiedonhaun raportin palauttamisen jälkeen siis.
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5 TULOKSET

5.1 Mielenterveyden ja yhteisöllisyyden edistäminen tapahtuman avulla
Taide ja kulttuuriaktiviteetit ovat yhteydessä hyvinvointiin ja terveyteen. Aktiivisella
kulttuuritoiminnalla on linkki koettuun terveyteen, hyvän elämän tuntemuksiin sekä pitkä
ikäisyyteen. Sosiaalinen toiminta sekä kulttuurin harrastaminen on myös liitetty positiiviseen mielenterveyteen. Oma-aloitteinen ja valinnainen osallistuminen kulttuuritoimintaan edesauttaa esimerkiksi yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa elämään,
sekä itseensä luottamusta. Edellä mainitut asiat vahvistavat ihmisten hyvinvointia, sekä
vähentävät esimerkiksi yksinäisyyttä. Taiteen on myös havaittu tekevän ihmisiä luovimmiksi, iloisemmiksi, sekä aktiivisemmiksi. Yksilötasolla taiteeseen liittyvät kokemukset
ovat liitetty myös parempaan elämänhallintaan. (Suomen mielenterveysseura n.d.)
Asetimme opinnäytetyömme suunnitelmassa opinnäytetyön tehtävät, jotka eivät ole samoja kuin tapahtuman järjestämisen tavoitteet, mutta nämä tehtävät ovat ikään kuin toimineet pohjana tapahtuman järjestämisen tavoitteillemme. Opinnäytetyömme ensimmäinen tehtävä oli miten yhteisöllisyyttä ja mielenterveyttä voidaan edistää tapahtuman
avulla, joten tapahtuman tavoitteena oli järjestää näitä asioita edistävä tapahtuma. Toinen
opinnäytetyömme tehtävä oli, miten mielenterveyttä edistävä tapahtuma toteutetaan, joten tavoitteemme oli, kertoa kuinka tapahtuma toteutettiin. Kolmas tehtävämme oli, miten
tapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa, joten tapahtuman järjestämisen yksi tavoitteemme oli järjestää tapahtuma yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja kertoa kuinka yhteistyö muiden tahojen kanssa sujui. Tapahtumallamme ei ollut taloudellisia
tavoitteita, ainoastaan sisällöllisiä.
Tapahtumallemme oli vaikeaa löytää suoraa verrokkikohdetta. Emme asettaneet tapahtumallemme mitään yleisömäärätavoitetta. Joten tärkeämpää meille oli, millaista yleisöä
tavoitamme kuin yleisön numeraalinen määrä. Toki liian pieneksi yleisön määrä ei saa
jäädä. Lopulta käsityöläisbasaariin tapahtumaan Facebookissa laittoi osallistuvansa 56
henkilöä ja 422 henkilöä oli kiinnostunut. Joten nämä luvut antavat jotain suuntaa osallistujien määrästä. Kuitenkin, todellisuudessa kävijöitä oli varmasti enemmän, sillä Facebookissa Tampere Underground juhannus 2018 -sivuilla kiinnostuneita oli 3550 henkilöä
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ja osallistuvia 804 henkilöä. Vastaavat määrät 2017 juhannuksena oli 3392 ja 1090. Lopullista tapahtumamme osallistujamäärää on mahdotonta arvioida, sillä tapahtumamme
kävijämäärää ei laskettu esimerkiksi pääsylippujen avulla.
Tapahtumaa järjestäessä kokoustimme opinnäytetyöryhmämme kesken, Tampere Underground juhannuksen järjestäjien kanssa yhdessä sekä olimme opinnäytetyömme ohjaajaan, sekä työelämäkontaktiimme yhteydessä sähköpostitse. Kokouksia Tampere Underground juhannuksen järjestäjien kanssa oli kerran kuukaudessa, tapahtuman lähentyessä
useammin. Tapahtumamme tarpeet lähtivät opinnäytetyömme tehtävistä, työelämäkontaktiltamme sekä osittain yhteistyökumppaneiltamme Tampere Underground juhannuksesta. Esimerkiksi teimme Tampere Underground juhannuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä saadaksemme yhteiset luvat kaupungilta tapahtuman järjestämiseen.
Tapahtumaa varten voi luoda tapahtuman toteutuksesta hahmotelman tai toteutussuunnitelman. Toteutussuunnitelmassa määritellään toteutusvaiheet ja niiden aikataulut. Toteutussuunnitelmassa voi olla esimerkiksi päivämäärä, jolloin ohjelmiston pitäisi olla valmis.
Meidän tapahtumamme toteutussuunnitelmana toimi opinnäytetyön suunnitelma.
Emme tehneet itse tapahtumaamme liittyen tapahtuman erillistä ositusta. Tapahtuman
ositus oli ikään kuin tehty puolestamme. Olimme osa Tampere Underground juhannustapahtumaa, joten olimme jo valmiiksi ositettu. Riskienhallintaa ja ennakointia teimme
osana Tampere Underground juhannusta, esimerkiksi yksi ryhmämme jäsen kävi järjestyksenvalvojakurssin ja toimi järjestyksenvalvojana tapahtumassa. Toinen ryhmäläisemme toimi vapaaehtoisena ensiaputeltalla. Taloudellisten riskien suhteen emme niinkään tehneet riskienhallintaa, koska meillä oli nollabudjetti ja katoimme omat kulut käsityöläisbasaarin paikkamaksuilla.

5.2 Mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä edistävän tapahtuman järjestäminen
Tapahtuman järjestäminen oli kokonaisuudessaan haastava ja mielenkiintoinen projekti.
Kenelläkään ryhmän jäsenistä ei ole tapahtuma- tai kulttuurialan koulutusta, joten tapahtuman järjestäminen oli tietoinen riskin otto ja hyppy tuntemattomaan.
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5.2.1 Projektin aloitus - idean syntyminen
Keväällä 2017 opinnäytetyöryhmämme yksi jäsenistä osallistui avoterveydenhuollon
kurssille. Kurssia ohjanneet opettajat kertoivat Tampereen kaupungin kaksivuotisesta
Yhteinen Keittiö -nimisestä hankkeesta. Kyseessä on hallituksen sosiaali- ja terveysministeriön kautta hallinnoima hanke. Hanke päättyisi 2018 vuoden loppuun mennessä.
Hankkeen tavoitteisiin kuuluu luoda uutta toimintakulttuuria, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Hanke tarjoaa mielekästä tekemistä ja yhdessäoloa, ehkäisten näin yksinäisyyttä.
Tuntia pitänyt opettaja kertoi mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö hankkeen puitteissa
ja ryhmämme jäsen kiinnostui tästä mahdollisuudesta. Hän jäi tunnin loputtua keskustelemaan asiasta opettajan kanssa ja kertoi yhteisöllisyyden olevan lähellä hänen sydäntään,
joka on hankkeen yksi painopiste.
Kesällä 2017 ryhmäläisemme jäi miettimään opinnäytetyön mahdollista aihetta. Hän kävi
loppukesästä ystävänsä kanssa pyöräretkellä katsomassa Hiedanrannassa, Kuivaamolla
olevia graffiteja. Ryhmämme jäsen sai tuolloin vision käsityöläisbasaarista katsoessaan
yhtä vanhan Kuivaamon kujaa. Siellä olisi käsityöläisiä ja erilaisia taiteen tekijöitä, sekä
livemusiikkia luomassa tunnelmaa. Ryhmämme jäsen on ensimmäiseltä koulutukseltaan
artesaani, jonka kautta hänellä on kiinnostus käsitöitä ja kulttuurialaa kohtaan. Vision
saatuaan, ryhmäläisemme alkoi ajatella olisiko käsityöläisbasaarista opinnäytetyön aiheeksi.
Hän ajatteli käsityöläisten ja taiteilijoiden taloudellisen tilanteen olevan vaikea ja monet
tekisivät käsitöitä tai taidetta päätyönään, jos se olisi taloudellisesti kannattavaa. Hän halusi mahdollistaa käsityöläisten ammatinharjoitusta, sillä tuntee monia käsityöläisiä ja tietää, ettei rahansaanti käsitöiden avulla ole helppoa.
Käsityöläisbasaarin järjestämiseksi voisi tuoda yhteen erilaisia ihmisiä luomaan yhdessä
karnevaalitunnelmainen kesätapahtuma. Tapahtuma tuottaisi kaikille osallisille iloa ja
mielekästä yhdessä tekemistä. Se yhdistäisi hyvin erilaisia toimijoita yhteen, joka tekisi
tapahtumasta mielenkiintoisen ja mahdollistaisi uusien kontaktien syntymisen.
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Tapahtumalle haettaisiin vapaaehtoisia toimijoita auttamaan tapahtuman toteutumisessa.
Vapaaehtoiset saisivat jokainen luoda tapahtumaa haluamallaan tavalla, jolloin järjestäminen ei olisi pakonomaista vaan ennemmin vapaaehtoista osallistumista ja heistä lähtevää toimintaa. Tällainen toiminta varmasti motivoisi ihmisiä tulemaan mukaan tapahtuman järjestämiseen ja parhaimmillaan tapahtumaan osallistuvat ihmiset saisivat uusia ideoita ja yhteistyökontakteja, joiden myötä olisi mahdollista syntyä uusia projekteja tulevaisuudessa.
Ryhmäläisen pyrkimyksenä olisi saada mukaan erilaisia ihmisryhmiä, varsinkin ryhmiä,
jotka ovat syrjäytymisvaarassa yhteiskunnan mittapuulla. Tällaisia ryhmiä olisivat esimerkiksi työttömät, maahanmuuttajat ja pakolaiset. Ryhmäläisemme ajatteli käsityöläisten ja taiteilijoidenkin olevan tavallaan syrjäytymisvaarassa yhteiskunnassamme, sillä
heidän työntekonsa ei yleensä ole taloudellisesti kovin kannattavaa ja vakaata.
Ryhmäläisemme ajatteli ihmisten aktivoinnin ja yhteen tuomisen vahvistavan kaikkien
osallisten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Tällainen tapahtuma antaisi osallisille tekemisen kautta uutta inspiraatiota, merkityksellisyyden kokemusta ja yhdessä tekemisen mielihyvää. Näiden ajatusten myötä ryhmäläisemme ajatteli ideassaan olevan potentiaalia
opinnäytetyön aiheeksi, sekä käsityöläisbasaari tukisi Yhteisen keittiö -hankkeen ajatusmaailmaa uudesta toimintakulttuurista.
Syksyllä 2017 ryhmämme jäsen otti yhteyttä aiemmin tapaamaansa opettajaan ja tiedusteli, onko opinnäytetyön teko hankkeen puitteissa vielä mahdollista. Opettaja selvitti asiaa
ja ryhmäläisemme sai lopulta myöntävän vastauksen. Opettajan suosituksesta hän kävi
syksyllä nelipäiväisen “Yhteinen keittiö”- koulutuksen, johon opettaja itsekin osallistui.
Koulutus järjestettiin yhteensä kolmessa eri palvelukeskuksessa. Yksi koulutuspaikka oli
Pispan linnan palvelukeskus, johon ryhmäläisemme otti osaa. Koulutuksessa hän tapasi
Yhteinen keittiö projektijohtajan ja kysyi häneltä henkilökohtaisesti luvan tehdä opinnäytetyön valitsemastaan aiheesta.
Ryhmämme jäsen tutustui vapaa-ajallaan TRE UG NYT! -verkoston yhteen jäseneen
marraskuussa 2017. He keskustelivat käsityöläisbasaarin ideasta, jonka jälkeen verkoston
jäsen kutsui ryhmäläisemme mukaan verkoston seuraavaan kokoukseen, jossa suunniteltiin vuoden 2018 juhannustapahtumaa. TRE UG NYT! -verkosto järjesti Tampere Underground. Nyt! -juhannustapahtuman ensimmäisen kerran kesällä 2017.
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Aluksi ryhmämme jäsen oli ajatellut käsityöläisbasaarin olevan oma tapahtumansa, mutta
kokouksen myötä ajatus muuttui. Kokouksessa olleet TRE UG NYT! –verkoston jäsenet
kannattivat käsityöläisbasaaria osana juhannustapahtumaa, kuitenkin omana tapahtumanaan. Tämän myötä ryhmämme jäsen pohti ideaa uudemman kerran ja tuli tulokseen, että
on järkevämpää yhdistää voimat suuremman kollektiivin kanssa. Hänellä ei ollut aiempaa
kokemusta suuren tapahtuman järjestämisestä ja yksin tehtynä projekti saattaisi käydä
ylivoimaiseksi. Ryhmäläisemme esimerkiksi oli haaveillut live-musiikista tapahtumassa,
mutta ei ollut tullut ajatelleeksi siihen tarvittavan luvat, jotka tulisi erikseen hakea.
Lopulta hän ajatteli yhteistyökumppanin löytymisen olevan oiva mahdollisuus, sillä muu
tapahtuma tukisi käsityöläisbasaaria ja puolestaan käsityöläisbasaari täydentäisi itse suurempaa tapahtumaa. Kaikkea ei tarvitsisi itse järjestää esimerkiksi live-musiikki tulisi nyt
TRE UG NYT! –juhannustapahtuman puolesta. Näin projekti sai alkunsa, mutta vielä
tarvittiin kaupungin lupa, koulun hyväksyntä idealle sekä opinnäytetyökaveri.

5.2.2 Projektin keskivaihe – juhannustapahtuman esivalmistelut

Luvat & työnjako
Ryhmämme jäsen sai TRE UG NYT! –verkostolta kaupungin työntekijän yhteystiedot,
joka vastasi Hiedanrannan alueesta. Hän soitti ja kysyi lupaa käsityöläisbasaarille ja selvitti tarvitsisiko hakea omat luvat tapahtuman järjestämistä varten vai selvittäisiinkö yhdellä luvalla TRE UG NYT! –juhannustapahtuman kanssa. Hiedanrannasta vastaava
työntekijä kannatti käsityöläisbasaari ideaa ja kertoi yhden luvan riittävän koko tapahtumalle. Näin ollen Tampere Underground. NYT! -juhannustyöryhmä vastasi kaikista lupaja sopimusasioista puolestamme ja tämän myötä tulimme osaksi Tampere Underground.
NYT! 2018 – juhannustapahtumaa.
Tässä vaiheessa opinnäytetyömme kaksi muuta ryhmän jäsentä löytyivät opinnäytetyön
orientaatiokursseilta joulukuussa. Haimme heti koulun hyväksynnän valitsemallemme aiheelle ja saimme hyväksynnän. Tämän myötä pystyimme aloittamaan opinnäytetyön varsinaisen tekemisen.
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Aloimme jakaa työtehtäviä siten, että yksi ryhmämme jäsenistä paneutui enemmän käytännön järjestelyihin ja kävi aktiivisesti TRE UG NYT! –verkoston kokouksissa. Kaksi
muuta ryhmäläistämme keskittyivät enemmän tiedonhakuun ja kirjallisten tuotosten tuottamiseen sekä osallistuivat kokouksiin aika-ajoin. Käytimme ryhmämme kesken sisäistä
tiedotusta sähköpostilla ja meillä oli WhatsApp -ryhmä, jonka kautta jaoimme toisillemme aktiivisesti tietoa. Näimme myös toisiamme tarvittaessa.
Kokoukset
TRE UG NYT! 2018 -juhannustapahtumassa oli viisi eri tapahtumalavaa, sekä käsityöläisbasaarimme. Yhden lavoista, Maria Lydian -lavan yhteydessä oli lapsille suunnattu
alue. Lisäksi tapahtumassa oli ruokakojuja, joiden ruokatarjonta oli vegaaninen.
Kokouksissa jokaiselle lavalle muodostui kevään mittaan oma työryhmä, sekä joka lavaa
varten valittiin oma vastuuhenkilö vastaamaan lavan tarpeista. Verkoston yhteisiä kokouksia oli aluksi kerran kuukaudessa ja myöhemmin tapahtuman lähentyessä parin viikon välein. Yhteisten kokousten lisäksi lavojen työryhmät kokoustivat myös erikseen.
Ryhmäläisemme laski hänellä menneen kokouksiin aikaa noin 50 tuntia. Kokousten lisäksi oli paljon suunnittelutyötä, jota tehtiin omalla ajalla.
Projektin alkuaskeleet
Ryhmämme jäsenillä ei ollut aiempaa kokemusta suuren tapahtuman järjestämisestä.
Käytännön puolesta huolehtinut ryhmäläisemme otti yhteyttä tuttavaansa, joka järjestää
työkseen suuria messutapahtumia. Hän tiedusteli tuttavaltaan mitä asioita olisi hyvä huomioida tapahtuman järjestämisessä ja paljonko olisi järkevää pyytää myyntipaikoista
maksua. Kaksi muuta ryhmäläistämme perehtyi projektityöskentelyyn, josta olisi apua
niin tapahtuman luomisessa kuin kirjallisessa tuotoksessa. Lopulliset päätökset myyntipaikkamaksuista teimme yhdessä opinnäytetyöryhmämme kesken. Meillä ei ollut tarkoituksena tehdä paikkamaksuilla voittoa, vaan opinnäytetyön yhtenä ideana oli tukea- ja
toimia matalan kynnyksen myyntipaikkana pienkäsityöläisille ja taiteen tekijöille.
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Apurahat
Yksi ryhmämme jäsenistä koetti hakea yksin apurahaa käsityöläisbasaaria varten alkuvuodesta. Toista apurahaa haimme yhdessä, mutta kummaltakaan apurahan myöntäjältä
emme saaneet myöntävää päätöstä.
Keväällä oli ajanjakso, jolloin vaikutti, että TRE UG NYT! -verkosto ei myöskään saisi
mistään apurahaa ja tilanne olisi voinut olla kohtalokas tapahtuman toteutumisen suhteen.
Tiukka tilanne loi koko tapahtumalle suuria paineita, meidät mukaan lukien. Kokouksissa
käyneet aktiivit olivat kaikki vapaaehtoisia ja he olivat tehneet paljon töitä juhannustapahtuman toteutumiseksi. Jos TRE UG NYT! –juhannustapahtuma ei olisi saanut mistään apurahaa, olisimme joutuneet miettimään, vaihdammeko opinnäytetyömme aihetta
vai käsityöläisbasaarin sijaintia. Asia ja tilanne aiheuttivat suurta huolta, mutta onneksi
kaikki kääntyi lopulta hyväksi. TRE UG NYT! – verkostolle lopulta myönnettiin apurahaa tapahtumansa järjestämiseen kahdelta eri säätiöltä. Apurahat kattoivat kaikki tapahtuman järjestämiseen sisältyvät pakolliset kulut. Tämä oli juhlan aihe ja tapahtuman järjestelyt saivat luvan jatkua.
Käsityöläisten hankinta
Ryhmämme jäsen hankki käsityöläiset tapahtumaamme käymällä useissa markkinatapahtumissa ja samalla hän kertoi ihmisille tulevasta juhannustapahtumasta, sekä käsityöläisbasaaristamme. Ryhmäläisemme kohtasi eri markkinoilla lukuisia käsityöläisiä ja keskusteli heidän kanssaan mm. käsityöläisten elinkeinosta. Moni käsityöläinen kertoi, että
tekisi mielellään päätyönään käsitöitä, jos se olisi taloudellisesti kannattavaa. Eräs käsityöläisnainen kertoi käsitöiden pelastaneen hänen mielenterveytensä vaikeissa elämän
kriisitilanteissa. Huonon kannattavuuden vuoksi hänen perheellään on toisen alan perheyritys, mutta vapaa-ajallaan hän tekee käsitöitä ja ottaa osaa erilaisiin myyjäisiin. Käsitöiden avulla hän voi toteuttaa itseään ja käyttää luovuutta. Nainen kertoi myyjäisissä ja
tapahtumissa pääsevän ihmisten ilmoille juttelemaan ja näkemään hyväntuulisia ihmisiä.
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Kerättyään käsityöläisten yhteystietoja ja käyntikortteja, ryhmäläisemme otti kaikkiin käsityöläisiin yhteyttä yhteisellä sähköpostiviestillä. Hän kirjoitti käsityöläisille perusteellisen infokirjeen, jossa kerrottiin tapahtuman luonteesta ja käytännön asioista, kuten paikkamaksuista. Liitteeksi infokirjeeseen hän laittoi aluekartan ja linkit tapahtumasivuille.
Ryhmäläisemme käännöstöitä tekevä ystävä auttoi kääntämällä infokirjeen ja muita juhannustapahtumaan liittyviä tekstejä englanninkielelle, jotta kieli ei olisi ollut esteenä
vastaanottaa ulkomaalaisia myyjiä ja tapahtuma muutenkin huomioisi ulkomaalaiset kävijät. Käsityöläisiä ilmaantui myöhemmin lisää ja ryhmäläisemme lähetti heille infokirjeitä yksitellen ja vastaili käsityöläisten esittämiin kysymyksiin. Lähempänä tapahtumaa
hän lähetti tapahtumaan tuleville käsityöläisille ajo-ohjeet ja muita käytännön ohjeita.
Tiedottaminen ja tapahtuman markkinointi
Tapahtumaan liittyvä tiedottaminen voidaan jakaa kuuteen osaan. Jakotapana voidaan
käyttää sisäistä- ja ulkoista tiedottamista, sekä ajan suhteen tiedottamisen voi jakaa ennen
ja jälkeen tapahtuman tapahtuvaan tiedottamiseen. Tiedottaminen jakautuu myös kohderyhmänsä mukaan, ulkoiseen- ja sisäiseen tiedottamiseen. Sisäisen tiedottamisen kohteena on oman organisaation henkilöstö, artistit ja alihankkijat, ulkoinen tiedottaminen
kohdistuu potentiaaliseen yleisöön, myyntikanaviin, tiedotusvälineisiin. Sisäinen tiedottaminen on lähtökohtaisesti ulkoista tiedottamista yksityiskohtaisempaa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 115-116.)
Käytimme sisäistä tiedotusta sähköpostilla, kun yksi ryhmämme jäsen hankki käsityöläisiä tapahtumaamme, hän kertoi tapahtuman luonteesta, paikkamaksuista juhannusfestivaalialueella, sekä yleisiä tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita.
Tapahtumaa voi myös markkinoida mainonnan avulla. Mainostus on lähettäjän kustantamaa ja sitä toteutetaan lähinnä joukkotiedostusvälineissä, se on myös tunnistettavissa olevaa tiedottamista tavaroista, palveluista ja aatteista. Mainonnan avulla voidaan viestiä tapahtumasta, luoda mielikuvia järjestävästä tahosta sekä herättää ostohalu. Mainonnan
rooli voi olla hyvin vaatimaton tai suuri tapahtuman onnistumiselle riippuen tapahtumasta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 116).
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TRE UG NYT! - verkoston kokouksessa ennen vuodenvaihdetta 2017-2018 keskusteltiin
uudesta ilmeestä, T-paitaan tulevasta logosta, jota voisi käyttää myös muussa markkinoinnissa. Verkosto mietti, kuinka valita tai pyytää jotain tekijää tähän työhön. Ryhmämme jäsen ehdotti logokisaa ja kisan voittajan kuva pääsisi esille mainoksissa. Idealle
oltiin avoimia ja koska idea oli ryhmämme jäsenen, hän sai myös vastata toteutuksesta.
Ryhmämme jäsen järjesti kilpailun yhdessä yhden TRE UG NYT! -verkoston jäsenen
kanssa. Kilpailu pidettiin tammikuussa ja lopulta oli myönnettävä, ettei kisa tuottanut tulosta. Jälkikäteen ajateltuna ajankohta oli huono ja palkinto liian pieni, jotta se olisi houkutellut taiteilijoita näkemään vaivaa. Kilpailun epäonnistuttua tekijä piti löytyä nopeasti
ja TRE UG NYT! -verkosto kysyi suoraan eräältä taiteilijalta, tekisikö hän vapaaehtoisena kuvaehdotelmia juhannustapahtumaa varten ja hän suostui. Taiteilijan ehdotelmista
kokouksessa ollut raati valitsi enemmistön päätöksellä parhaimman. Valittu kuva päätyi
TRE UG NYT! –Facebook sivulle, sekä juhannustapahtuman STAFF-passeihin. Taiteilija teki lisää muita kuvia eri käyttötarkoituksiin, kuten julisteet ja Facebookin kansikuva
oli taiteilijan käsialaa. Hän teki käytännössä koko festivaalien visuaalisen ilmeen, eli
kaikki mainokset ja joitakin alueella olevia opasteita, kuten aluekartan.

Kuva 1. Tampere Underground NYT! 2018 –juhannustapahtuman henkilökuntapassi.
(Passin takapuolella oli kaikkien tapahtuman aluevastaavien yhteystiedot.)
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Kuva 3. TRE UG NYT! 2018 –juhannustapahtuman Facebook-sivun kansikuva.
Taiteilija teki vapaaehtoisesti mainokset ja visuaalisen ilmeen koko TRE UG NYT! –
juhannustapahtumalle. Myös käsityöläisbasaari sai oman julisteensa. Ryhmämme jäsen
tulosti julisteita koulussa ja teki julisteesta pienempiä mainoslehtisiä, joita hän jakoi muutamassa tapahtumassa ennen juhannusta. Ulkoista viestintää harjoitimme kuitenkin enemmän tapahtumamme Facebook-sivulla. Kerroimme, esimerkiksi millaisia käsityöläisiä ja
taiteilijoita oli tulossa basaariin myymään, tarkoituksenamme houkutella kävijöitä mukaan tapahtumaan.

Kuva 2. Käsityöläisbasaaria markkinoiva juliste.
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TRE UG NYT! -verkosto mainosti aktiivisesti koko juhannustapahtumaa omalla Facebook-tapahtumasivulla, jossa kerrottiin tapahtuman musiikkitarjonnasta ja tarpeellisista
käytännön asioista. Verkosto painatti myös paljon julisteita ja mainoslehtisiä, joita verkoston jäsenet jakoivat laajasti ympäri kaupunkia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Kuva 4.
Juhannustapahtuman käsiohjelman kansikuva.
(Sama kuva toimi julisteena, jolloin tyhjässä tekstikentässä kerrottiin tapahtumasisällöstä).

Kuva 5. TRE UG NYT! -juhannustapahtuman käsiohjelma,
jonka takakannessa oli aluekartta.
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Kuva 6. Tapahtuman aluekartta.

Vapaaehtoisten rekrytointi
Vapaaehtoisia hankittiin yhdessä Tampere Underground –juhannustyöryhmän kanssa.
TRE UG NYT! –verkoston yksi jäsen ryhtyi vapaaehtoiskoordinoijaksi, sillä katsottiin
parhaaksi keskittää vapaaehtoisten rekrytointi ja koordinointi yhdelle tai kahdelle henkilölle. Vapaaehtoiskoordinoija järjesti vapaaehtoisille tarkoitetun infotilaisuuden ennen
juhannustapahtumaa, johon uudet halukkaat vapaaehtoiset saivat tulla ja valita työtehtäviä itselleen. Ryhmämme jäsen otti osaa infotilaisuuteen. Hän hankki vapaaehtoisia mukaan käsityöläisbasaarin toteutukseen, sekä laajemmin koko juhannustapahtumaan, kuten
yhdelle lavalle juontajan. Osa vapaaehtoisista oli ulkomaalaistaustaisia, joka oli ryhmäläisemme yksi alkuperäinen tavoite. Jo pelkästään käsityöläisbasaarissa kulttuurien kirjo
oli moninainen. Suomen kielen ja englanninkielen lisäksi basaarissa kuultiin puhuttavan
espanjaa, venäjää, italiaa ja persiaa. Kaikki vapaaehtoiset saivat ilmaisen ruuan molempana tapahtumapäivänä. Ruokailu tapahtui Hiedanrannan kartanolla, joka toimi henkilökunnan tilana. Juhannustapahtuma sai ruoka- ja juomalahjoituksia eri tahoilta. Vapaaehtoisille maksettiin mahdolliset tapahtumasta aiheutuneet kulut kuitteja vastaan.
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Somistus ja tarvikkeiden hankinta
Vuoden 2017, TRE UG NYT! -juhannustapahtumassa ei ollut paljon somistukseen liittyviä elementtejä. Vuoden 2018 juhannustapahtumassa panostettiin somistukseen edellisvuotta enemmän. Ryhmämme jäsen ajan salliessa organisoi somistuspuolta. Hän kutsui
ihmisiä vapaaehtoisiksi mukaan somistukseen ja pyysi erästä taiteilijaa vastaamaan
somistuksesta, joka otti tehtävän vastaan. Lisäksi hän sai toisen kuvataiteilijan tekemän
tilataideteoksen mukaan tapahtumaan, jonka kyseinen taiteilija itse pystytti ja purki.
Somistuksessa käytettyjä kierrätysmateriaaleja ryhmämme jäsen hankki eri Facebookkirpputoriryhmistä, kuten vanhoja lakanoita ja sateenvarjoja. Suurin osa materiaaleista
vapaaehtoiset saivat lahjoituksena Nextiili:stä, joka on Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ylläpitämä tekstiilinkierrätyspaja. Materiaaleista syntyi mm. kukkia ja mehiläisiä, jotka olivat somistuksen aihe juhannustapahtumassa.
Käsityöläisbasaaria varten saimme lainaksi Harjun seurakunnalta 20 kappaletta arvokkaita erään arkkitehdin suunnittelemia puupöytiä. Pöydistä seurakunta ei perinyt maksua.
Koska pöydät olivat hienoja ja niillä oli historiallista arvoa, niin ryhmäläisemme päätti
ostaa pöytien suojaksi 13 metriä suojamuovia. Tuoleja saimme myös maksutta lainaan.
Tahmelan Hirvitalolta haimme tuoleja käsityöläisiä varten ja Tampereen kulttuuritoimelta suurempia divaanituoleja, jotka sijoittuivat kartanolavan läheisyyteen. Myyntitelttoja vuokrasimme 2kpl:tta Etapin leirivälinepajalta, ja yhden teltan ostimme, joka tuhoutui rajussa myrskyssä päivää ennen tapahtumaa.
5.2.3 Projektin lopetusvaihe – tapahtuman toteutuminen
TRE UG NYT! 2018- juhannustapahtuman työryhmä kokousti viimeisen kerran reilu
viikko ennen tapahtumaa. Kokouksessa ilmapiiri oli innostunut ja odottava. Juhannustyöryhmä oli tehnyt kevään mittaan paljon työtä tapahtuman eteen, sekä nähnyt säännöllisesti
toisiaan kokousten merkeissä. Viimeisen kokouksen jälkeen alkoi tapahtuman varsinainen konkretisointi. Edessä oli kaikkien tarvikkeiden kuljettaminen tapahtumapaikalle ja
tapahtuman rakentaminen paikan päällä. Rakentaminen aloitettiin luvan kanssa kahta päivää ennen tapahtuman alkua.
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Ryhmämme jäsen hankki ja organisoi kyytejä tarvikkeille ja somistuselementeille. Hän
sai kuljetusavuksi kaksi ystäväänsä, joilla oli autot ja peräkärrit. Peräkärrit olivat tarpeen,
sillä kuljetettavaa oli paljon. Onneksi Harjun seurakunnan pöydät olivat viety paikanpäälle varastoon jo hyvissä ajoin. Melkein kaikissa kuljetuksissa ryhmäläinen itse oli mukana varmistamassa, että kuljetukset lastattiin ja purettiin huolellisesti. Kuljettajille korvattiin bensakulut.
Kun tarvikkeet saapuivat tapahtumapaikalle, alkoi rakentaminen. Teltat laitettiin pystyyn
ensimmäisenä ja ne porattiin varmuuden vuoksi betoniseinään kiinni, koska säätiedotuksessa oli luvattu myrskyisää ilmaa. Ryhmämme jäsen oli sopinut ennalta Kuivaamon Pajan työntekijöiden kanssa, että saimme viedä säilytystä varten tavaroita Pajan tiloihin.
Pajan käsityöläiset ja taiteilijat saivat puolestaan mahdollisuuden osallistua käsityöläisbasaariimme ilman paikkamaksua. Varastotilan saaminen oli tärkeää, sillä Harjun seurakunnalta lainaksi saadut arkkitehdin tekemät pöydät olivat historiallisesti arvokkaat, sekä
käsityöläisten tuotteille oli oltava joku säilytyspaikka yön yli. Varaston tarkemmista käytännöistä ryhmäläisemme sopi henkilökohtaisesti erään Pajan taiteilijan kanssa.
Viime hetken muutos
Aina tapahtumaa järjestäessä on hyvä muistaa, ettei voi ennalta tietää mitä kaikkia yllätyksiä voi tulla vastaan. Meillä tällaisia yllätyksiä olivat seinän sortumisvaara ja myrsky.
Alun perin koko juhannustapahtuman oli tarkoitus olla ulkotapahtuma. Yhden esiintymislavoista ja käsityöläisbasaarimme oli suunniteltu sijoittuvan yhdelle sisäpihan kujalle.
Keväällä juhannustyöryhmä kokousti Hiedanrannan kartanolla ja kävi tarkastamassa
koko tapahtuma-alueen. Kierroksella havaittiin kujan molemmat kulkuaukot suljetuiksi.
Työryhmä selvitti asiaa ja saimme tietää kujan olevan käyttökiellossa seinien sortumisvaaran vuoksi. Yhdelle lavalle ja käsityöläisbasaarille oli siis löydettävä uudet sijainnit.
Asian tiimoilta järjestettiin tärkeä kokous Hiedanrannan kartanolla. Kokouksessa oli mukana: Hiedanrannasta vastaava kaupungin työntekijä, kaupungininsinööri (joka vastasi
Hiedanrannan rakennustoimista), TRE UG NYT! -verkoston kaksi jäsentä, sekä kaksi
meidän ryhmäläistä. Kokouksessa pohdittiin mm. ratkaisua lavan uudelleen sijoittamiseksi ja kuivakäymäläasioita.
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Basaarimme suhteen uudelleen sijoittaminen oli helposti ratkaistavissa, sillä sen ajateltiin
vain siirtyvän viereiselle kujalle. Lavan uudelleen sijoittaminen ei ollut helppoa ja yksinkertaista, sillä esiintymislavan sijoituksessa tulee ottaa huomioon monia asioita, kuten
äänenkantavuus ja haittaako eri lavojen esitykset toisiaan. Asiaa mietittiin pitkän aikaa ja
lopulta lavan vastaava keksi kysyä Kuivaamon sisätilaa vuokralle ja sai tilan vuokrattua.
Monta viikkoa ennen juhannusta aurinko paistoi ja oli hellettä, vettä ei satanut ollenkaan
koko Suomessa. Kuivuuden vuoksi koko maassa avotulen tekoa rajoitettiin ja tämän
vuoksi myös juhannustapahtumamme joutui luopumaan juhannuskokosta. Kokosta luopuminen oli harmi, mutta olimme kuitenkin tyytyväisiä hyvään kesäsäähän. Lopulta helteet alkoivat hiipua ja sää muuttui juuri juhannusviikolla kylmäksi ja sateiseksi. Säätiedotuksissa oli luvattu voimakasta myrskyä juhannusviikonlopulle. Tampereen kaupunki
olisi kustantanut laivan kuljettamaan tapahtumaan tulleita ihmisiä Mustalahdensatamasta
Hiedanrantaan, joille kyyti olisi ollut ilmainen. Myrskyn vuoksi laivakuljetusta ei tullut.
Vaikea hetki oli todeta päivää ennen tapahtumaa, että basaari ei voi olla ulkona myrskyn
takia. Teltat pystytettiin pari päivää ennen tapahtumaa ja porattiin kiinni seinään mahdollisen myrskyn takia. Ryhmämme jäsen saapui basaarikujalle seuraavana päivänä ja hänen
ostamansa teltta oli täysin tuhoutunut yön aikana myrskyssä. Edelleen oli kova tuuli ja
vettä satoi. Silloin oli keksittävä nopeasti jokin ratkaisu. Kaikille käsityöläisille ei välttämättä olisi riittänyt sadekatoksia ja vaikka myyntipaikka olisi saatu tavalla tai toisella
katettua, niin myrsky ei olisi houkutellut asiakkaita basaariin ostoksille.
Ryhmäläisemme mietti kovasti ratkaisua ja lopulta hän oivalsi voivansa kysyä lupaa siirtää basaari Kuivaamon sisätiloihin, sillä aiemmin yhden lavan paikka siirtyi sinne. Ryhmäläisemme kysyi lupaa ja sai luvan. Hiedanrannan vanhan tehdasrakennuksen käytävä
olikin soveltuva paikka basaarille, sillä se oli yhdistävä tekijä kahden eri lavan välille ja
näin tapahtumastakin kokonaisuudessaan tuli yhteneväisempi. Käytävällä oli myös vessat, jotka olivat käsityöläisten käytössä.
Vapaaehtoisten avustamana ryhmämme jäsen alkoi siirtää pöytiä uuteen paikkaan juuri
ennen tapahtumaa. Peräkärreistä ja kuskeista oli suuri apu, kun matkaa pajalta Kuivaamolle oli jonkin verran, eikä aikaa ollut paljon ennen tapahtuman alkua. Ryhmäläisemme
puhelin soi jatkuvasti, kun käsityöläiset alkoivat saapua paikalle. Kiireen vuoksi hän delegoi tehtäviä muille vapaaehtoisille, jotta asiat hoituivat.
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Ryhmämme jäsen antoi kuitenkin käsityöläisille mahdollisuuden valita, asettuisivatko he
myymään sisälle tai ulos. Lopulta uloskin sijoittui monta käsityöläistä huonosta säästä
huolimatta. Osalla oli oma myyntikoju mukanaan ja ulkona kujalla oli meidän vuokraama
teltta, joka oli pysynyt pystyssä myrskyn ajan. Teltta oli käsityöläisten käytettävissä.
Ryhmäläisemme tarvitsi myös tarkistaa myyntipaikat ja pöytämaksut, oliko ne maksettu.
Jotkut käsityöläiset peruivat tulonsa viime hetkillä huonon sään vuoksi ja joitakin uusia
käsityöläisiä ilmaantui. Muutama soitti ensimmäistä kertaa ja kysyi voisiko tulla tapahtumaan vielä mukaan. Ryhmäläisemme antoi kaikkien tulla mukaan tapahtumaan, sillä olihan meillä käytössämme pitkä Kuivaamon käytävä, johon mahtui paljon käsityöläisiä ja
taiteilijoita. Mitä enemmän myyjiä basaarissa on sen parempi, ajatteli ryhmäläisemme.
Käsityöläisiä ja taiteilijoita oli yhteensä reilu parikymmentä.

Kuva 8. Käsityöläisbasaari.

Kuva 9. Italialaisen käsityöläisen tekemiä nahkavöitä.
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Kuva 10. Underground Juhannusfestivaalista kuva.

Tapahtuman jälkeen käsityöläiset purkivat myyntipaikkansa ja lähtivät pois. Samoin lähtivät kaikki artistit ja ruokakojut. Järjestyksenvalvojat huolehtivat, että kukaan muu kuin
työryhmään kuuluva ei jäänyt tapahtumapaikalle. Juhannustyöryhmä tuli seuraavana päivänä siivoamaan koko tapahtuma-alueen. Myöhemmin ryhmämme jäsen selvitti vielä
kaikki maksuasiat ja kuljetusasiat, ettei mitään jäänyt tekemättä. Hän myös lähetti käsityöläisille kiitosviestin, johon laittoi linkkejä tulevista tapahtumista, joihin käsityöläiset
voisivat halutessaan mennä myymään omia tuotteitaan.

5.3 Tapahtuman järjestäminen muiden tahojen kanssa
Opinnäytetyöhön liittyen ja tapahtumaa järjestäessä olemme tehneet yhteistyötä lukuisten
eri tahojen kanssa. Tärkeimmät näistä ovat työelämäkontaktimme Yhteinen keittiö hanke, yhteistyökumppanimme TRE UG NYT! -verkosto ja tietenkin kaikki käsityöläisemme, jotka ottivat osaa käsityöläisbasaariin.
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Yhteinen keittiö -hanke:
Yhteinen keittiö –projektijohtajalta saatiin lupa tehdä opinnäytetyö omavalintaisesta aiheesta. Hankkeen kautta ryhmäläisemme kävi yhteisöllisyyteen liittyvän nelipäiväisen
koulutuksen, jonka kautta ymmärsi paremmin hankkeen tavoitteita. Pidimme yhteyttä
TAMK:n opettajan kanssa, joka oli mukana hankkeessa ja toimi meidän työelämäkontakti
henkilönä. Olemme erittäin kiitollisia Yhteinen keittiö –hankkeelle saamastamme mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö meitä kiinnostavasta aiheesta.

TRE UG NYT! -verkosto:
Yhteistyömme heidän kanssa oli kuin taivaalta tipahtanut mahdollisuus, jota juuri tarvitsimme. Juhannustapahtuma mahdollisti käsityöläisbasaarimme toteutumisen. Ilman yhteistyötä TRE UG NYT! –verkoston kanssa käsityöläisbasaaria ei välttämättä olisi tullut
ollenkaan tai basaarille olisi pitänyt löytää eri paikka ja konteksti. Juhannustapahtuman
avulla saimme mahdollisuuden toteuttaa käsityöläisbasaarin, joka oli yhden ryhmäläisemme visio. Ihmeellistä tässä on se, että ryhmäläisemme alun perin sai vision basaarista Hiedanrannan Kuivaamolla. Paikka oli sama, jossa juhannustapahtuma sijaitsi, eikä
hän tullut ajatelleeksi koko asiaa.
Teimme TRE UG NYT –verkoston kanssa paljon yhteistyötä. Näimme kasvokkain joka
kuukausi kokouksissa ja loppua kohden useammin. Lisäksi meillä oli juhannustyöryhmän
sisäinen keskusteluryhmä Facebookissa, jossa kävimme keskustelua koko tapahtumaan
liittyvistä asioista. Sovimme käsityöläisbasaarimme suhteen, että kaikista paikkamaksuista annamme 20%: a verkostolle.
Autoimme TRE UG NYT! -verkoston kanssa toisiamme ja tässä hieman esimerkkejä:
TRE UG NYT! -verkosto hoiti kaikki lupa-asiat puolestamme. Ryhmämme jäsen auttoi
juhannustapahtuman järjestelyissä, kuten ottamalla osaa tapahtuman suunnitteluun ja
käytännön järjestelyihin esimerkiksi somistukseen ja Maria Lydia –lavan ohjelmasuunnitteluun. Pääsimme Kuivaamon sisätiloihin TRE UG NYT! -verkoston ansiosta, kun alkuperäinen paikkamme ei ollut mahdollinen yllättävän myrskyn vuoksi. Me lainasimme
verkoston käyttöön yhtä vuokraamaamme telttaa, kun heillä esiintyi tarve teltalle ja meille
puolestaan teltta oli ylimääräinen, sillä suurin osa käsityöläisistä sijoittui sisätiloihin.
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Ryhmäläisemme oli yhteydessä myös Tampereen kaupungin kanssa liittyen Kuivaamon
alueen kuivakäymälöihin. Alueelle oli alun perin tarkoitus tulla suuri kontti, jossa olisi
kuivakäymälät käyttäjämäärältään tuhatta kävijää varten. Ryhmäläisemme olisi ollut jopa
valmis menemään kuivakäymälä -koulutukseen, jossa olisi kerrottu, kuinka näitä käymälöitä oikeaoppisesti käytetään ja huolletaan, jonka jälkeen hän olisi voinut ohjeistaa muita
tapahtuman järjestäjiä tässä asiassa. Lopulta kävi niin, ettei käymäläkonttia tullut ollenkaan, sillä se ei ehtinyt valmistua juhannukseen mennessä. Tapahtumaan saatiin kuitenkin
pienempiä kuivakäymälöitä ulos ja Kuivaamon kuivakäymälät olivat meidän käytössä.
TRE UG NYT! –verkosto halusi panostaa tapahtuman riskien hallintaan ja halusi sijoittaa
edellisvuoden tapahtumasta jäänyttä rahaa järjestyksenvalvojakoulutukseen. Kuivaamon
tapahtumajärjestäjille oli kaupungin puolesta järjestetty järjestyksenvalvontakoulutus
toukokuussa, johon juhannustapahtuman järjestäjillä oli mahdollisuus ottaa osaa. Koulutus saatiin järjestymään toukokuulle ja se oli pituudeltaan kahden viikonlopun mittainen,
tiivis kokonaisuus. Pakettiin kuului kolme päivää teoriaa sekä yksi päivä voimankäyttö
perusteita sekä niiden hallintaa. Järjestyksenvalvontakoulutus oli tulevaisuudenkin kannalta järkevä sijoitus, sillä vastaisuudessa TRE UG NYT! -verkosto voi itse hoitaa tapahtumissaan tarvittavan järjestyksenvalvonnan. Verkoston kautta yksi ryhmämme jäsenistä
kävi koulutuksen ja toimi käsityöläisbasaarissa järjestyksenvalvojan työtehtävissä.
Opimme TRE UG NYT-verkoston kanssa tehdystä yhteistyöstä paljon.
Oppimiamme asioita ovat esimerkiksi:
•

Kuinka suurta tapahtumaa tehdään ja kuinka organisointi tapahtuu.

•

Lupahakemusten laadinta ja lupa-asioista neuvottelu.

•

Eettisten asioiden ja arvojen pohdinta.

•

Vapaaehtoistyönteon voima ja nöyryys tehdessä ilmaista työtä.

Muita yhteistyökumppaneita olivat:
•

Tampereen kaupunki (TRE UG NYT! -verkoston kautta):
lupa-asiat, järjestyksenvalvonta-koulutus, divaanituolien lainaaminen.

•

Harjun seurakunta - pöytien lainaaminen käsityöläisbasaariin.

•

Vastavirta klubi – käsityöläispöytien kuljettaminen.

•

Hirvitalo – tuolien lainaus.

•

Hiedanrannan Kuivaamon Paja - käsityöläisbasaarin tavaroiden yö varastointi;
Harjun seurakunnan pöydät 20kpl ja käsityöläisten tuotteet.

41
6

POHDINTA

6.1 Tapahtuman järjestämisen onnistuminen
Asetimme opinnäytetyömme suunnitelmassa opinnäytetyön tehtävät, jotka eivät ole samoja kuin tapahtuman järjestämisen tavoitteet, mutta nämä tehtävät ovat ikään kuin toimineet pohjana tapahtuman järjestämisen tavoitteillemme. Työssämme nämä tehtävät kuvaavat meidän projektin aloituksen tavoitteita ja suunnitelmallisuutta projektin etenemisessä. Ajatellaan, että hyvin suunnitellut projektit ovat menestyksekkäitä. Suunnittelimme työn jakoa siten, että yksi ryhmämme jäsenistä osallistuisi enemmän käytännön
järjestelyihin ja kaksi muuta enemmän kirjallisiin töihin. Tässä voidaankin todeta, vanha
sanan lasku ”valmiiksi suunniteltu on puoliksi tehty”. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen
2013, 14-15.)
Keskeistä sekä ulkoapäin määritellyssä, että omaehtoisessa projektissa on pohdinta siitä,
miten projektiin liittyvät työyhteisön perustehtävään. Meidän työssämme kyse ei ole työyhteisöstä vaan kokonaisvaltaisesti ihmisistä, jotka hyötyvät yhteisöllisestä tapahtumasta.
(Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 24-25.)
Ison tapahtuman järjestäminen ja järjestäjän vastuussa oleminen oli kokonaisuudessaan
uutta ja haastavaa. Yksi ryhmäläisistä, joka vastasi käytännön järjestelyistä, teki työtä
opinnäytetyön eteen ideavaiheesta asti, (kevät 2017). Ideointiin hän käytti paljon aikaa ja
kevät 2018 oli pelkästään koulunkäyntiä ja juhannustapahtumaan keskittymistä. Töitä hän
teki oman jaksamisen kustannuksella, sillä ryhmäläinen halusi panostaa tapahtumaan niin
paljon kuin vain kykeni. Lopputulokseen ryhmäläinen oli tyytyväinen ja sai hyvää palautetta käsityöbasaarista, niin myyjiltä, että siellä kävijöiltä. Muutenkin koko juhannustapahtuma oli onnistunut, esimerkiksi artistit olivat tyytyväisiä tapahtumajärjestelyihin ja
saamaansa kohteluun. Ainut mieltä harmittanut asia oli huono sää. Toisaalta sää oli koettelemus, josta selviydyttiin hyvin.
Ryhmäläisemme ideana oli alun perin saada tapahtumaan mukaan vapaaehtoisiksi työttömiä, pakolaisia ja maahanmuuttajia. Joitakin vapaaehtoisia hän sai, muttei siinä laajuudessa mitä alun perin ajatteli. Syynä tähän oli ajanpuute. Hän otti esimerkiksi yhteyttä
erääseen pakolaiskoordinaattoriin, joka vastasi ryhmäläisen viestiin. Kevätkiireiden
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vuoksi ryhmäläisemme unohti vastata koordinaattorin viestiin. Ryhmäläisen oli pakko
todeta, ettei aika riitä kaikkeen ja näin oli pakko rajata joitakin suunnitelmia pois, keskittyen tärkeimpiin asioihin.
Päättämisvaiheen päätehtävänä on, että projektin toiminnan lopettaminen ja päättäminen.
Tässä vaiheessa projektissa olleet henkilöt keskustelevat projektin onnistumisesta ja siihen asetetuista tavoitteiden suoriutumisesta sekä luovat lopuksi kirjallisen tuotoksen,
jossa kuvataan projektin päättämistä. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 89-91.)
Meidän opinnäytetyössämme tämä näkyy tavoitteiden saavuttamisella ja tapahtuman onnistumisella. Projektin päättämisvaihe kuvataan työssämme tässä kirjallisessa raportissa,
joka kuvaa koko projektia alusta loppuun.
Alkuvuodesta 2017 yksi ryhmän jäsenistä järjesti TRE UG NYT! -verkoston alaisuudessa
logon suunnittelu –kisan. Jälkikäteen ajateltuna, tämä oli turhaa ajan ja energian haaskausta. Kisan ajankohta oli huono juuri joululoman jälkeen ja palkinto ei ollut tarpeeksi
houkutteleva. Kaikesta kuitenkin oppii aina jotain.
Somistus ja sen organisointi olivat myös ylimääräistä työtä. Se oli kuitenkin tärkeä osa
koko tapahtumaa, mutta ajanpuutteen vuoksi se oli suunniteltu ja organisoitu huonosti.
Tähän ei osattu ennalta tarpeeksi hyvin varautua, kun asioita oli todella paljon yhtä aikaa
mielessä ja koko tapahtuman järjestäminen oli uutta. Kaikki vapaaehtoiset, jotka olivat
luvanneet auttaa somistusten teossa, eivät sitoutuneet tehtävään. Somistusvastaavaksi lupautunut henkilö ja muutama muu aktiivi teki koristeita paljon ja olivat väsyä työmäärästä. Tästä opittiin ja tulevaisuudessa osattaisiin varautua paremmin somistukseen ja
huomioida se heti tapahtumaa suunniteltaessa. Koristeet olivat hienoja ja niitä oli tehty
kuitenkin paljon suhteessa käytettyyn aikaan nähden. Tehtyjä koristeita voi mahdollisesti
käyttää myös muissa tulevissa tapahtumissa.
Yksi ryhmämme jäsen sai mahdollisuuden TRE UG NYT! -verkoston kautta käydä järjestyksenvalvojakoulutuksen ja toimi tapahtuman aikana järjestyksenvalvojana käsityöläisbasaarissamme. Hän piti koulutusta hyödyllisenä ja tärkeänä, sekä tulevaisuudessa hänellä on nyt mahdollisuus hakeutua jatkossakin järjestyksenvalvonta-alan työtehtäviin,
palkallisena tai vapaaehtoisena. Koulutus oli hieno mahdollisuus ja koulutuksessa oppi

43
paljon hyödyllisiä asioita, kuten; turvallisuuteen liittyviä asioita, oppi ymmärtämään järjestyksen valvojien oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuualueita, sekä oppi pelastustoimintaa kuten hätäensiaputaitoja ja voimankäyttöperusteita.
Pienimuotoiset projektit ovat kestoltaan ja volyymiltään pienimuotoisempia, joten niiden
organisoiminen on helpompaa. Meidän projektissa kyse oli pienestä tapahtumasta, joten
organisointia oli helppo toteuttaa. Projekteja voidaan pohtia myös niiden tarpeellisuuden
sekä pakollisuuden mukaisesti. (Paasivaara, Suhonen & Virtanen 2013, 24-25.)
Työssämme me pyrimme ennakoimaan sosiaalisia ongelmia ja mielenterveydellisiä ongelmia järjestämällä yhteisöllistä toimintaa. Ennakoiviin projekteihin liittyvät kokeilevuus ja tiedon epävarmuus. Projektien omaehtoisuus määritellään, joko ulkopäin tai omaehtoisesti. Ulkoapäin määritellyllä projektilla tarkoitetaan projektia, jonka tavoitteet on
asettanut työyhteisön ulkopuolinen taho.
Tämän kautta yhteisöllisyydellä pyritään luomaan jotain uutta tai syntyy jotain uutta. Sanotaan, että hyvin toimivaan yhteisöön ulkopuolisen on helppo päästä mukaan. Esimerkkinä talkootyöt, hieman jo vanheneva tapa tehdä yhteistyötä. Niin kuin sananlasku kuuluu
”yhdessä meissä on enemmän voimaa”. (Paasivara & Nikkilä 2010.)

6.1.1 Markkinoinnin onnistuminen
Yleisötapahtuman yksi tärkeimmistä osista on sen markkinointi. Tavoitteena markkinoinnilla on saada tapahtumaa kaupaksi. Tapahtuma ei ole onnistunut, mikäli sinne ei tule
yleisöä. Tapahtuman järjestämisessä jollakin täytyy olla vastuu tapahtuman markkinoinnista. Markkinoinnissa on tärkeää markkinoida tapahtumaa oikealle yleisölle, oikeanlaiseen hintaan ja oikeanlaiseen aikaan ottaen huomioon kilpailevat tapahtumat. (Kauhanen,
Juurakko & Kauhanen 2002, 113.)
Loimme Facebookiin tapahtumalle oman tapahtumasivun ja jaoimme sivua omilla Facebook-sivuillamme sekä saimme muita ihmisiä jakamaan tapahtumaa. Käsityöläisbasaarin
tapahtumaamme ilmoittautui Facebookin välityksellä 56 osallistujaa, 423 kiinnostunutta
ja 23 ihmistä jakoi tapahtumaamme eteenpäin. Facebook-sivullemme kirjoitimme tietoa
tapahtumasta sekä välillä julkaisimme päivityksiä tapahtuman sivulla siitä, minkälaisia
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käsityöläisiä olimme hankkineet tapahtumaan. Lisäksi jaoimme mainoslehtisiä ennen tapahtumaa. Tapahtumaamme saimme kohtuullisen paljon kävijöitä, sekä reilu 20 käsityöläistä myymään tuotteita, joten voi sanoa, että markkinointi onnistui.

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus
Olemme pyrkineet työssämme noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksia. Vaikkakin nämä ohjeet ovat tieteellisille töille tarkoitettu, pätevät ne pitkälti opinnäytetyön tekemiseenkin ja olemme noudattaneet näitä ohjeita soveltuvilta osin opinnäytetyössä. Näihin ohjeisiin lukeutuu yleisten tiedeyhteisön toimintatapojen noudattaminen,
eli rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus kaikissa työn vaiheissa, tutkimuskriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät tiedonhankinta, tutkimus ja arviointimenetelmät, asianmukaiset viittaukset muiden töihin, tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen, sekä
mahdollisten rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Varsinkin hyvän tieteellisen käytännön vastaisten asioiden välttämiseen olemme kiinnittäneet huomiota.
Näitä asioita ovat esimerkiksi vilppi tieteellisessä toiminnassa sekä piittaamattomuus tieteellisestä käytännöstä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)
Noudatimme myös TAMK:n ohjeita tutkimusetiikasta. Ammattikorkeakoulut ovat Suomessa sitoutuneet tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisen neuvottelukunnan
tutkimuseettisiin ohjeisiin. TAMK:n ohjeet ovat koottu TENK:n (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) sivuilta, joten ne ovat käytännössä samat. TAMK:n ohjeissa mainitaan vielä
erikseen, että opinnäytetyön eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja tulosten edellytys on, että se työ on tehty hyvän käytännön vaatimalla tavalla. Ja jokainen tekijä vastaa
itse edellä mainittujen ohjeiden noudattamisesta käytännön tasolla. (TAMK 2018)
Merkityksellisimmät tekijät työn luotettavuudelle ovat rehelliset työn kirjoittajat. Kirjoittajien on myös kyettävä avaamaan sitä, millaisia ratkaisuja on tehty ja minkä takia. Nämä
ratkaisut on myös pystyttävä perustelemaan. (Vilkka 2015, 196-197)
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6.3 Kehittämisehdotukset
Kehittämisehdotuksemme on järjestää toinen mielenterveyttä tukeva yhteisöllinen tapahtuma, mutta hieman erilaisella konseptilla. Esimerkiksi jonkinlainen talkoopäivä tai leivontatapahtuma. Myöskin pohdimme, että mahdollisessa jatkotutkimuksesta voisi tehdä
palautekyselyn, jotta saisi tarkempaa tietoa tapahtuman onnistumisesta ja millaisia ihmisiä tapahtuma on tavoittanut.
Tarkempi palaute helpottaisi myös tapahtumien uudelleen järjestämistä, kun tietäisi mahdolliset ongelmat paremmin. Omassa työssämme tapahtuman onnistumisen arviointi sekä
se millaisia ja kuinka paljon ihmisiä tavoitimme, jäi omaan silmämääräiseen arviointiin
paikanpäältä sekä keskusteluihin osallistujien kanssa.
Toinen kehittämisehdotuksemme olisi järjestää saman tyyppinen tapahtuma, mutta hieman laajempana, jossa olisi esimerkiksi mielenterveysyhdistyksiä tai hoitotyön tahoja
mukana. Ikään kuin ”mielenterveysmarkkinat”, joka kokoaisi eri toimijoita yhteen, mutta
missä olisi myös ihmisille mielekästä tekemistä, kuten käsitöitä tai vaikkapa leipomista
tai muuta vastaavaa.
Kolmas kehittämisehdotuksemme on tutkia lisää yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden
vaikutuksia hyvinvointiin ja kuinka tietoa voisi hyödyntää käytännön hoitotyössä esimerkiksi mielenterveystyössä.
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