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1 JOHDANTO 

 

 

Myllyn vappu 2009 järjestettiin Mäntän Myllyrannassa 30.4.2009. 

Opinnäytetyöntekijä yhdessä toisen opiskelijan suunnittelivat ja toteuttivat 

tapahtuman Myllyrannan Sisustuskeskuksen yrittäjien ja Mänttä-seuran kanssa. 

Tapahtuma oli toimeksianto Myllyrannan Sisustuskeskukselta ja aihe oli sopiva 

opinnäytetyöksi. 

 

Mäntässä on pitkät perinteet vapun juhlimiselle, mutta paikka on vaihtunut 

monta kertaa. Mäntän vappuperinteet ulottuvat pitkälle ja ensimmäisiä vappuja 

kaupungissa on juhlittu 1900-luvun alussa. Tapahtuma järjestettiin tällaisenaan 

ensimmäistä kertaa Myllyrannan pihapiirissä, koska sinne tapahtuma oli helppo 

järjestää valmiiden tilojen vuoksi. 

 

Luvussa kaksi esitellään lähihistorian vappuja ja kerrotaan yleensä 

vappuperinteistä Mäntässä ja muualla. Luvussa kolme esitellään Myllyn vappu 

2009 -tapahtuma ja käsitellään sen markkinointia ja tapahtuman taloutta. 

Lopuksi kerrotaan saadusta palautteesta sekä vapputapahtuman 

tulevaisuudesta. 
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2 VAPUN VIETON PERINNE 

 

 

Perinteisesti vappu on ollut alkavan kevään ja kansainvälisen työväen 

juhlapäivä. Siitä on tullut myös teekkareiden eli tekniikan alan yliopisto-

opiskelijoiden ja ylioppilaiden juhlapäivä (Aalto, Suuri Perinnekirja, 133-134.) 

Vuodesta 1979 lähtien se on ollut liputuspäivä, suomalaisen työn päivä. 

Nykyaikana vappu on koko kansan juhla, joka on alun perin ollut opiskelijoiden 

ja työväen juhla. 

 

Vappu on saanut nimensä Valpurista, Walburgisista. Walburgis (tai Walburg, 

Walborga) oli abbedissa, joka syntyi Englannissa ja eli 700-luvun Baijerissa. 10-

vuotiaana hänet laitettiin saksalaiseen nunnaluostariin ja hän oli myös 

Heidenheimin sekaluostarin johdossa, jossa hän myöhemmin kuoli. Walburg on 

suojeluspyhimys sairauksia, raivotautia, nälänhätää ja katoa vastaan sekä 

sairaiden, vastasynnyttäneiden ja maanviljelijöiden suojelija. Keskiajalla hänet 

julistettiin pyhimykseksi hänen nimipäivänään 1. toukokuuta. Vappua on juhlittu 

siitä asti, ensin Englannissa ja sitten Pohjoismaissa (Aalto, Suuri Perinnekirja, 

138-139.) 

 

Vapun päivä on myös Jeesuksen opetuslapsien apostolien Filippuksen ja 

Jaakobin muistopäivä, mutta nykyään se ei ole enää kirkollinen juhlapäivä. 

1990-luvulta lähtien vapun päivänä on kuitenkin järjestetty joissakin 

kaupungeissa Jeesus-marsseja. 

 

Työläisten juhlapäiväksi vappu muodostui 1880-luvulla, kun Yhdysvalloissa 

työläiset järjestivät mielenosoituksia, joissa vaadittiin kahdeksantuntisia 

työpäiviä. Mielenosoituksissa kuoli ihmisiä ja vuonna 1890 uhreja muistettiin 

maailmanlaajuisesti 1. toukokuuta (Aalto, Suuri Perinnekirja, 135.) 

 

Suomessa vanhoihin vappuperinteisiin kuuluu uskomuksia, jotka ennustivat 

tulevaa kesää. Kirkolliset ohjeet kielsivät tekemästä töitä vapun päivänä. 

Vuonna 1944 säädettiin nykyisin voimassa oleva laki, että vapun päivän tulisi 

olla vapaapäivä työntekijöille. Työväen juhlana vappu tunnetaan 

vappumarsseistaan ja kulkueistaan sekä poliittisista puhetilaisuuksista.  
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Ensimmäistä työväen vappua Suomessa vietettiin 1. toukokuuta 1898. 

Järjestäjänä oli raittiusliike, joka vastusti alkoholin nauttimista. Tasan vuotta 

myöhemmin perustettiin Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue. Useiden 

vuosikymmenien ajan sosiaalidemokraatit ja kommunistit järjestivät omat 

vappumarssinsa. Eri puolueet eivät halunneet marssia muiden puolueiden 

kanssa samaan aikaan, ettei niitä yhdistettäisi toisiinsa.  Nykyisin 

vappumarsseille osallistuu enää pieni joukko ihmisiä, mutta 1970-luvulla niihin 

saattoi osallistua jopa kymmeniätuhansia. Porvarilliset puolueet ovat 1980-

luvulta lähtien järjestäneet vappuisin tilaisuuksia, joissa pidetään puheita, mutta 

niihin ei kuulu vappumarssia. 

 

Monissa kaupungeissa on vapunaattona tai -päivänä tapana lakittaa patsas. 

Helsingissä lakin saa joka vuosi Havis Amanda -patsas eli Manta. Lakituksen 

alkuperää ei tunneta, mutta patsaan lakitusta kuvataan Jalmari Finnen 

tekemässä satukirjassa jo vuonna 1922. Perinne on voinut lähteä myös siitä 

kun Wille Varis lakitti Mantan omalla lakillaan vuonna 1932 (Aalto, Suuri 

Perinnekirja, 132.) Vuodesta 1951 lähtien lakitukseen on ollut virallinen lupa, 

mutta opiskelijat ovat lakittaneet patsasta jo aiemmin. Mäntässä vapun päivänä 

lakitetaan Kalapoika-patsas (Kuva 1). 

 
Kuva 1: Kalapoikapatsaan kukitus. Kuva: KMV-lehden arkisto. 
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2.1 Mänttäläisiä vappuja 

 

Suurlakon (1905) jälkeen, vuonna 1908 järjestettiin Mäntässä Palokunnan 

kentällä Työväen vappujuhla. Juhlassa oli mukana paljon lapsia ja aikuiset 

olivat ryhmittyneet ammatin ja sukupuolen mukaan kuvaan (Mönkkönen, 

Mäntän historia 1860-1947, 118.) 

 

Mäntän työväki sai ensimmäisen työväentalonsa vuonna 1910, mutta talo paloi 

jo vuonna 1914. Vuonna 1916 rakennettiin talkootyönä uusi työväentalo, joka oli 

Pohjois-Hämeen suurimpia työväentaloja. Lehtitietojen mukaan uudelle 

työväentalolle kerääntyi tapahtumiin satoja ihmisiä, varsinkin 1920-luvun 

vappujuhliin joihin osallistui jopa 600 henkeä. 1930-luvun lopussa 

työväenliikkeen yhdistysten jäsenmäärät pienenivät ja sotavuosina kutistuivat 

lähes olemattomiin, vaikka pulavuosina 1920-luvulla jäsenmäärät pysyivät 

runsaina (Mönkkönen, Mäntän historia 1860-1947, 293-295.) 

 

Vuonna 1970 Mäntän alueella järjestettiin Työväenjärjestöjen yhteinen 

vappujuhla Pohjaslahden työväentalossa 1.5. klo 15, Mäntän Demokraattisen 

Kunnallisjärjestön vappujuhla kauppatorilla 1.5. klo 13.30 sekä Vilppulan 

Työväen yhteinen vappujuhla 1.5. klo 12.30 “Ty:n” talossa. Juhlakulkue Postin 

aukiolta klo 12. Järjestäjänä Vilppulan Ammatillinen Paikallisjärjestö sekä Sos-

dem. ja SKDL:n yhdistykset (KMV 28.4.1970, 1.) Vapunpäivänä 1971 Vilppulan 

Naisvoimistelijat ja Vilppulan Mieslaulajat järjestivät Vappulystit Vilppulan 

Yhteiskoululla. Ohjelmassa oli lausuntaa, tanssia ja kuorolaulua (KMV 

27.4.1971, 1.) 

 

Vasemmiston vappujuhlassa vuonna 1972 marssi 1000 henkeä. Paikalla oli 

myös puhumassa Tellervo Koivisto, joka vastusti EEC:hen menoa ja Euroopan 

yhdentymistä (Mönkkönen, Mäntän historia 1948-1992, 163.) Vappuna 1972 

Mäntän Ammatillinen Paikallisjärjestö marssi ensimmäisen kerran 25 vuoteen 

yhdessä (Mönkkönen, Mäntän historia 1948-1992, 178.) Kahdenkymmenen 

vuoden tauon jälkeen Mäntän työväellä oli yhteinen vappujuhla. MAP toimi 

keskeisenä järjestelyelimenä. Yhteiseen juhlaan meno alkoi marssilla, joka alkoi 

kauppatorilta klo 11.30. Marssireitti kulki Seppälänpuistotieltä Koskelankadulle, 

josta se kääntyi Pakkaajankadulle ja jatkui kohti kauppakatua ja tuli sitä pitkin 
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Keskusaukiolle. Juhla alkoi tasan klo 12 (KMV 25.4.1972, 1.) Vappujuhlaan 

osallistui noin pari tuhatta henkeä. 

 

MAP:n järjestämä yhteisvappu pidettiin Mäntässä vuonna 1973 toisen kerran. 

Marssiin osallistui noin 300 henkeä, juhlaan Keskusaukiolla huomattavasti 

enemmän. Mänttäläisen työväen kutsusta yhteiseen vappujuhlaan osallistuivat 

naapurikuntien työväki ja opiskelijat (KMV 4.5.1973, 3.) 

 

Vuonna 1975 Mäntässä marssittiin vappuna neljännen kerran yhteisessä 

rintamassa.  ”Työläisten yhteinen vappu yhteistyöhalun näyte”. Ammatillisen 

Paikallisosaston järjestämään vappujuhlaan kuului entiseen tapaan 

mielenosoitusmarssi, johon osallistuivat eri työväenpuolueiden edustajat (KMV 

6.5.1975, 4.) 

 

Vapunpäivänä 1977 SAK juhli 70-vuotiasta toimintaa työn ja toimeentulon 

puolesta. Tapahtuma oli Mäntän, Vilppulan ja Kuoreveden työläisten suuri 

yhteinen Vappujuhla. Juhlakulkue marssii pääjuhlaan, mukana Mäntän 

Työväenyhdistyksen soittokunta (KMV 29.4.1977, 1.) Vappujuhlaan osallistui 

ennätysmäärä yleisöä, marssiletkakin oli tavallista pitempi. Lakkojen vuoksi 

ravintolat olivat kiinni, linja-autoliikenne pysähdyksissä ja MTV:N kuvaruutu 

näytti pelkkää valkoista (KMV 3.5.1977, 3.) 

 

Mäntässä järjestettiin yhteinen vuonna 1978 vappujuhla Mäntän Ammatillisen 

Paikallisjärjestön toimesta. Kirjastoaukiolta marssittiin vappujuhlaan 

keskusaukiolla. Puheissa korostui maamme vaikea talouspoliittinen tilanne ja 

erityistä huomiota kiinnitettiin elvytykseen ja työllisyyden hoitamiseen (KMV 

3.5.1978, 3.) 

 

Vuonna 1981 Mäntän Ammatillisen Paikallisjärjestön vappujuhlan puheissa 

pääaiheina olivat kiristynyt kansainvälinen ilmapiiri, Yhdysvaltojen ja muiden 

länsimaiden lisääntynyt sotavarustelu ja oman maan yhteistoiminnalliset 

epäkohdat. Vappupuheissa heijastui huoli sotavarustelusta ja oman maan 

epäkohdista (KMV 5.5.1981, 3.) Seuraavana vuonna puheissa aiheina olivat 

työttömyys, kansainvälinen jännitys, presidentinvaalit, rauhanliike, 

työväenliikkeen tila sekä tulevat eduskuntavaalit. Vappumarssiin osallistui 
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nelisensataa henkilöä Vilppulasta, Kuorevedeltä ja Mäntästä. Viimevuotiseen 

tapahtumaan verrattuna osallistujamäärä oli pienempi kolean sään seurauksena 

(KMV 4.5.1982, 3.) 

 

Vappu on myös lippujen juhlaa. Marssirivistössä hulmusivat entiseen tapaan 

niin ammattiosastojen kuin TUL:n seurojenkin liput. Vilppulalainen 

Puutyöväenliitto ammattiosasto 242 sai kantaa uutta ja ikiomaa, vapunpäivän 

aamuna käyttöön vihittyä lippuaan (KMV 3.5.1983, 1.) 

 

Vuonna 1984 pidettiin Mäntän nuorisotalossa kommunistien ja 

kansandemokraattien vappujuhla (Mönkkönen, Mäntän historia 1948-1992, 

170.) Yhteinen vappujuhla veti väkeä ennätyksellisesti, jopa tuhat 

vappumarssijaa. Vappu alkoi Mäntässä jo maanantai-iltana. Vappua 

vauhdittivat Mäntän Työväenyhdistyksen soittokunta sekä Työväen sekakuoro 

(KMV 28.4.1984, 1,3.) 

 

Suurlakko uhkasi vuonna 1986, vaikka se jäi tulematta, monet ammattiliitot 

aloittivat lakon. Lakot kestivät pitkään. Ne vaikuttivat myös normaaliin elämään 

ja työväen vappukin oli vaisu. Sosiaalidemokraatit ja SKDL:n väki marssivat 

(Mönkkönen, Mäntän historia 1948-1992, 180.) 

 

”Vilppulan keskustan vappuaamua juhlistaa mitä todennäköisimmin 12-metrinen 

vesisuihku Pukinlammen keskeltä” kertoo vuoden 1989 KMV:n artikkeli. 

Vappuaamuna puoli kymmeneltä kunnanjohtaja Jorma Kilpeläinen käynnistää 

lähteen virallisesti (KMV 27.4.1989, 1.) 

 

Mäntän Ammatillisen Paikallisjärjestön yhteinen vappujuhla käynnistyi 

perinteisesti marssilla kaupungintalolta. Kulkue saapui nyt ensi kertaa jäähallille, 

jossa järjestettiin pääjuhla (KMV 3.5.1991, 1,5.) Seuraavana vuonna 

päivähoitolasten iloisen “mielenosoitusmarssin” tarkoituksena oli muistuttaa, 

että lapsetkin pienikokoisuudestaan huolimatta ovat olemassa 70-vuotisuuttaan 

juhlivassa kaupungissa (KMV 30.4.1992, 1.) 

 

Ensi kertaa moneen vuoteen marssilla liehuivat myös puoluepoliittiset liput. 

Marssin ja vappujuhlan Mäntässä järjestivät SAK:n ja Mäntän seudun 
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paikallisjärjestö ja KMV-alueen työväenjärjestöt. Vappumarssijoita oli lähes 600. 

(KMV 5.5.1992, 10) Punainen Mänttä järjesti työväenliikkeen yhteisen 

vappumarssin vuonna 1992. Marssille osallistui mänttäläisiä, kuorevetisiä ja 

vilppulalaisia sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton jäseniä (Mönkkönen, 

Mäntän historia 1948-1992, 176.) 

 

Vuonna 1996 perinteinen vappumarssi jäi pois vapun juhlistaa. Marssia ei 

järjestetty siitä syystä, että työväenyhdistyksen soittokunta ei lähtenyt 

soittamaan kulkueen kärkeen. Syynä oli se, että iäkkäämmät soittajat eivät 

enää jaksa soittaa puhaltimia marssiessaan. Ennen tätä vappua Mäntässä on 

70-luvulta lähtien marssittu joka vuosi. Vappujuhlassa esiintyi Mäntän 

nuorisosirkus (KMV 3.5.1996, 3.) 

 

Vuonna 1997 marssittiin jälleen ja vappumarssi johdatti kansan 

Kaupungintalolta Koulutuskeskuksen liikuntasaliin (KMV 6.5.1997.) Seuraavana 

vuonna myös Työväen soittokunta oli jälleen vappumarssissa mukana (KMV 

5.5.1998.) 

 

Vilppulan satamassa lapset juhlistivat liikennepuiston avajaisia. Mukana 

juhlassa olivat myös Vilppulan Mieslaulajat. Tänä vuonna Mäntän 

Työväenyhdistyksen vappujuhla järjestettiin virastotalolla. Vappumarssia ei 

järjestetty (KMV 4.5.1999, 5.) 

 

Vuonna 2001 vapunvietto alkoi totutusta poikkeavalla tavalla. Nuori uroskarhu 

juoksenteli taidemuseo Joenniemen maisemissa. Nukutuksen jälkeen karhu 

saatiin kiinni ja kyydittiin Keuruun ja Ähtärin välisille korpialueille (KMV 

3.5.2001, 5.) Kuorevesi-Mänttä-Vilppula–alueen ainoa vappumarssi nähtiin 

vappuaattona raja-aholla Mäntässä, jossa kyläläiset pukeutuneina 

naamiaisasuihin kiersivät ympäri Raja-ahoa. Varsinainen vappujuhla vietettiin 

Mäntän liikuntasalilla, jossa kansanedustaja Tero Rönni piti vappupuheen, 

Mäntän nuorisosirkus esiintyi ja Mäntän Työväenyhdistyksen ja Jämsän 

Jokilaakson yhdistetty soittokunta esitti musiikkia (KMV 3.5.2001, 9.) 

 

SAK:N Mäntän seudun paikallisjärjestö herätteli henkiin vanhaa 

vappumarssiperinnettään ja aikoi järjestää vappuna työväen marssin. 



12 
 

Tapahtuma oli järjestön 60-vuotisjuhla ja vappujuhla samalla kertaa (KMV 

27.4.2004, 7.) 

 

Mäntän vappu 2006 -tapahtuma oli kolmepäiväinen ja tapahtumaa oli 

kaikenikäisille. Lauantaina alle 18-vuotiaille oli limudisko ja sunnuntaina 

vapputori, jossa oli huvipuisto, kasvomaalausta, ilmasivellinkisa (Kuva 2) ja 

paljon muuta. Maanantaina Vilppulan Mieslaulajat esiintyivät G.A. 

Serlachiuksen museon edustalla, Seppälässä oli Vappuhirnahdus ja 

ammattioppilaitoksen juhlasalissa oli vappukonsertti (KMV 28.4.2006, 13.) 

Vappuaamuna yksi Gösta Serlachiuksen taidemuseossa Joenniemessä 

olevasta Louvren taiteentuntijat –taulusta tuttu taiteentuntija-hahmo seppelöi 

Kalapoika-patsaan (KMV 3.5.2006, 1.) 

 
Kuva 2: Ilmasivellinkisan voittaja. Kuva: KMV-lehden arkisto. 

 

Vuonna 2008 Mäntässä ei järjestetty vapputapahtumaa eikä vappumarkkinoita, 

mutta Myllyrannan pihamaalla oli lapsille pomppulinna (KMV 6.5.2008, 10.) 

Vuonna 2009 vapputori ja Myllyn vappu avasivat juhlat (KMV 30.4.2009, 11.) 

Myllyn vappu keräsi väkeä jo ennen puoltapäivää, lapset odottivat huvipuisto 

Funfunia ja ilmapalloja (KMV 5.5.1009, 8.) 
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Vilppulan Mieslaulajien Laulua keväälle ja Seppälän Vappuhirnahdus ovat 

perinteisiä jokavuotisia tapahtumia Mäntän seudulla. Mieslaulajat ovat 

esiintyneet Vilppulan kunnantalon portailla siitä asti kun se otettiin käyttöön, eli 

vuonna 1969 lähtien (KMV 5.5.2009, 8.) Vilppulan Mieslaulajat valittiin Vuoden 

Mieskuoroksi vuonna 2002 (KMV 23.4.2002, 5.) Seppälässä 

Vappuhirnahduksia on järjestetty vuodesta 1973 lähtien (KMV 3.5.2000, 12.) 

Muita vapun perinteitä ovat vappupallojen myynti Mäntän paloasemalla, 

Vapunaamun Säveltuokio sekä vapputori. Erilaiset järjestöt ovat järjestäneet 

omia vappujuhlia, kuten Mäntän Ammatillinen Paikallisjärjestö, 

Sosiaalidemokraatit ja Mäntän, Kuoreveden ja Vilppulan työväki. 

 

 

2.2 Mäntän vappu 2005 - 

 

Jari Ahvenjärvi ja Olli Huttunen tietävät mitä 2000-luvun vappuina on tapahtunut 

ja ovat olleet mukana monessa Mäntän vapussa, suunnittelemassa, 

järjestämässä tai muuten vain. (Ahvenjärvi & Huttunen. Haastattelu 8.10.2009). 

 

Mäntän vappu järjestettiin vuosina 2005–2007 Keskustorilla, “Pysäkillä”. Paikka 

oli keskellä kaupungin keskustaa ja ihmiset löysivät helposti paikan. Vuonna 

2005 toteutettiin Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan 

kehittämissuunnitelmaa (Taidekaupunki Mänttä - itsessään taideteos, raportti 

28.2.2006). Hankkeen tarkoitus oli lisätä kaupunkikeskustan toiminnallisuutta ja 

elävyyttä. Mäntän vappu oli yksi sen tapahtumista. Vappuperinne alkoi 

hankkeen ansiosta. Mänttä-seura oli herännyt henkiin edellisen vuoden 

vaihteessa ja seura lähti projektiin mukaan.  

 

Mänttä-Seura ry. on vuonna 1963 perustettu sitoutumaton yhdistys, jonka 

tarkoituksena on herättää mänttäläisissä ja Mäntästä kiinnostuneissa 

ulkopaikkakuntalaisissa elävää mielenkiintoa Mäntän kaupunkia kohtaan. 

Kaikella seuran toiminnalla on tarkoitus edistää Mäntän kaupungin ja 

mänttäläisten hyvinvointia sekä tehdä Mänttää tunnetuksi. (www.manttaseura.fi) 
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Kalapoikapatsas kukitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Kalapoika on 

saanut seppeleen päähänsä sen jälkeen joka vuosi. Kukitus tapahtui vuosina 

2005-2007 vapunaattona, mutta vuodesta 2008 lähtien kukitus on tapahtunut 

vapun päivän aamuna. 

Vuoden 2006 vappuna järjestettiin limudisko nuorilla ilman ikärajaa. Mänttä-

seura järjesti tapahtuman yksin. Vuosina 2006 ja 2007 Mäntän vapussa oli 

kulinaristinen keittiö. Tarjolla oli eri maiden ruokia, mm. espanjalaista, mutta 

myös simaa ja muuta suomalaiseen vappuun kuuluvaa. Vuonna 2008 oli 

välivuosi, Mäntän vappua ei silloin järjestetty. Joka vuosi Mäntän torilla on 

kuitenkin järjestetty vapputori. Myllyrannassa juhlittiin vappua pienimuotoisesti. 

Seuraavana vuonna vuorossa oli Myllyn vappu. 

Mänttäläisiä vappuperinteitä ovat kalapoikapatsaan kukitus, vappupiknik ja 

Vilppulan Mieslaulajat. G.A. Serlachius- museo on antanut vappuisin pihan 

käyttöön vappupiknikkiä varten. Mieslaulajat laulavat keväisiä lauluja museon 

portailla. Joka vuosi vapussa on ollut mukana Mänttä-seuran yhteistyökumppani 

Pasi Viskari ja FunFun Park huvipuistolaitteineen ja telttoineen.  

Tapahtuman sponsorointiin on joka vuosi lähtenyt mielellään mukaan monia 

mänttäläisiä yrityksiä, joten tapahtuman kulut on saatu kuitattua. Tapahtumalle 

on ollut tarvetta, koska tämänlaisia koko perheen tapahtumia on ollut melko 

vähän. Kuluneina vuosina muutama jäsen Mänttä-seurasta on suunnitellut ja 

järjestänyt tapahtumaa, mutta seuraavina vuosina Mänttä-seura on ehkä vain 

palvelu josta maksetaan. Tulevaisuuden kysymyksiä ovat mm. miten 

tapahtumaa kehitetään, onko Mäntän vappu tulevaisuudessa Myllyn vappu, 

missä järjestetään, onko Mänttä-seura mukana tulevina vuosina vai järjestääkö 

Myllyrannan yritykset? 
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3 MYLLYN VAPPUTAPAHTUMA 2009 

 

 

3.1 Tapahtuman suunnittelun aloittaminen 

 

Vuonna 2009 vapputapahtuma toteutettiin toimeksiantona kahdelle Pirkanmaan 

ammattikorkeakoulun opiskelijalle tapahtuman järjestäminen -kurssilla. 

Toimeksiantajana oli Myllyrannan sisustuskeskus. Tapahtumapaikaksi valittiin 

Myllyranta, koska siellä puitteet tapahtumalle oli hyvät. 

 

Myllyranta on sisustuksen ostosmatkailukohde Mäntässä. Myllyrannassa on 

kahdeksan eri yritystä, jotka sijaitsevat historiallisissa rakennuksissa; vanhassa 

myllyssä ja veturitallissa (Kuva 3). Yrityksistä löydät mm. koruja, taidetta, 

valaisimia, kodintekstiilejä ja monenlaisia lahjaideoita. Entisessä veturitallissa 

on myös kahvila-ravintola. Myllyn historia alkaa vuodesta 1920, jolloin 

Keurusselän rannalle rakennettu mylly jauhoi viljaa aluksi pääasiassa 

Serlachiuksen tehtaan työläisten tarpeisiin. Myöhemmin yhtiön omien tarpeiden 

ja seudun talollisten lisäksi mylly toimi myös kaupallisessa tarkoituksessa. Mylly 

oli toiminnassa vuoteen 1982 asti. Alue sai nimensä myllyn mukaan ”Myllyranta” 

(www.myllyranta.fi) (KMV 3.5.1984, 4.) (Sivonen, Kotkan siipien suojassa, 186.) 

 

Tapahtuman tarkoitus oli enemmänkin lisätä Myllyrannan tunnettuutta, järjestää 

koko kaupungin tapahtuma ja elävöittää paikkakuntaa, kuin saada suurta 

voittoa tapahtumasta. Tapahtuma järjestettiin, koska haluttiin jatkaa 

mänttäläistä vappuperinnettä ja järjestää koko yhdistyneelle kaupungille 

yhteinen vapputapahtuma. Tapahtuma järjestettiin Mänttä-Vilppulan ja sen 

lähikuntien asukkaille. Tapahtumaan haluttiin kaikenikäisiä, ohjelmassa oli 

otettu huomioon niin lapset kuin aikuisetkin. Ajankohta oli vappuaatto, mutta 

arkipäivän ja torin takia kellon aika oli suunniteltava tarkkaan. Huvipuistolaitteet 

alkoivat pyöriä jo klo 10, jotta torilta lähtevät lapset pääsevät suoraan 

leikkimään. Myös ilmapallojen myynti alkoi samaan aikaan (Vallo & Häyrinen, 

Tapahtuma on tilaisuus, 180.) 

 

 



16 
 

 
Kuva 3: Myllyrannan Sisustuskeskus. Kuva: Timo Nieminen. 

 

Tapahtumapaikaksi Myllyrannan Sisustuskeskus oli sopiva, koska Keskustorille 

järjestäminen oli havaittu edellisinä vuosina vaikeaksi. Keskustorilla ei ollut 

valmista vesipistettä ja sähköt piti tuoda muualta. Myllyrannassa vesi ja sähkö 

olivat helppo saada käyttöön, toimivaa tilaa paljon (sisällä ja ulkona), vähän 

liikennettä pihamaalla sekä kaunis ympäristö. Myllyrannassa on järjestetty 

paljon erialisia tapahtumia ja paikka on ollut toimiva. Lähistöllä on 

parkkipaikkoja isommallekin määrälle kulkuneuvoja ja kulkuyhteydet ovat hyvät. 

Oheispalveluina toimivat kahvila-ravintola Cafe Myllyranta ja Myllyrannan muut 

yritykset (HabitArt, Myllyn Kehys, Väri-Turunen, InnoLux, Silver Gallery). Muita 

asioita, jotka vaikuttivat Myllyrannan valintaan, olivat että vapunaatto oli 

arkipäivä, torstai vuonna 2009, keskustassa oli toripäivä ja haluttiin pitää 

tapahtuma omana kokonaisuutena eikä sekoittaa siihen toria. Myllyrannan 

sisustuskeskuksen yrittäjät olivat kiinnostuneita ja innostuneita tapahtumasta. 

 

Tehtävät jakautuivat enimmäkseen kahdelle opiskelijalle: ilmoitus, sponsorit, 

kyltit, ohjelma, myyjät. Mänttä-seura hoiti kaluston ja laitteet, myös 

järjestyksenvalvojat. Myllyranta hoiti ruuan, arvonnan palkinnot ja alueen. 

Suunnittelussa mukana heidän lisäkseen oli mm. henkilöitä kaupungilta ja 

paloasemalta. Tapahtumalla ei lähdetty hakemaan suurta voittoa. 
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Tarkoituksena oli saada kulut kuitattua ja se onnistuikin melkein. Lehti-

ilmoituksen lasku jäi Myllyrannan yritysten maksettavaksi. Myllyrannan yritykset 

osallistuivat muutenkin rahallisesti tapahtuman järjestämiseen. Tavoitteena olisi, 

että tapahtuma jatkuisi Myllyrannan tapahtumana, jonka Myllyrannan yritykset 

järjestäisivät. Mänttä-seura ei ole tulevaisuudessa mukana järjestämässä 

vapputapahtumaa. 

 

Aikaa tapahtuman suunnittelulle ja järjestämiselle oli reilu kuukausi. Tapaamiset 

Myllyrannassa alkoivat heti ja suunnittelu lähti hyvin käyntiin. Ensimmäisenä 

mietinnässä oli ohjelma ja vapun tärkeimmät asiat; ilmapallot, sima ja 

huvipuisto. Pasi Viskarilta tilattiin huvipuistolaitteita ja teltta. Aikataulu, luvat ja 

vakuutukset olivat seuraavat asiat, mitkä piti selvittää. Osa luvista ja 

vakuutuksista olivat jo Myllyrannan puolesta kunnossa. Ilmoitus tapahtuman 

järjestämisestä eli ”huvilupa” jäi opiskelijoiden tehtäväksi. Budjetti oli mietittävä 

tarkkaan, koska rahaa tapahtuman järjestämiseen ei ollut valmiiksi.  

 

Seuraavia tehtäviä olivat sponsorikyselyt, mainokset ja ilmoitukset. Ilmoitus 

suunniteltiin Paikkakuntalainen -lehden toimituksessa. Sponsoreiksi 

tapahtumaan lähti Myllyrannan yrityksien lisäksi kaupunki ja kaksi yritystä. 

Tapahtumaan saatiin järjestettyä mauste- ja säilykemyyjä, makeismyyjä, lasten 

vaatteiden ja kukkien myyjät. Päätettiin myös järjestää kasvomaalausta ja 

arpojen myyntiä. Järjestyksenvalvojat tulivat KMV-turvapalvelut Oy:ltä.  

 

Tapahtuman viikolla ilmestyi Paikkakuntalaisessa ilmoitus, opasteita 

valmistettiin Myllyrantaan ja varmistettiin, että kaikki luvat ja vakuutukset ovat 

kunnossa. Jaettiin mainoksia kauppoihin ja laitettiin ilmoitukset keskustan linja-

autopysäkeille. Pidettiin vielä viimeinen kokous. Edellisenä iltana vuorossa oli 

teltan pystytys ja paikkojen lopullinen suunnittelu.  
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3.2 Päivän ohjelma 

 
Tapahtuman aamuna ensimmäinen tehtävä oli opastekylttien ja mainosten 

vieminen paikalleen. Myllyrannassa myyjät ja huvipuistolaitteet ohjattiin 

paikalleen. Ilmapallojen myynti ja huvipuistolaitteet keräsivät ihmisiä paikalle jo 

kymmeneltä. Tapahtuma ja varsinainen ohjelma alkoi klo 12.  

 

Päivän ohjelmassa oli huvipuisto FunFun (Kuva 4), poniratsastusta, esiintyjiä ja 

vesipelastusnäytös. Esiintyjinä olivat Huuliharppuvirtuoosi Antti Järvinen 

yhtyeineen ja Hawaiji-kitaristi Pauli Simonen. Myös ilmapallojen myynti laskettiin 

ohjelmaksi, koska se on oleellinen osa vappua. Teltoissa opiskelijat tekivät 

lapsille kasvomaalauksia ja veturitallin edustalla oli makkaraa ja simaa 

myynnissä. (Liite 1) 

 

Klo 12 Jari Ahvenjärvi toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi mitä päivän aikana 

tapahtuu. Huuliharppuvirtuoosi Antti Järvinen yhtyeineen esiintyi klo 14.00, 

15.30 ja 17.00. Palokunnan vesipelastusnäytös oli klo 15 ja klo 16 Arto Pirttilahti 

piti vappuaaton avauspuheensa. Arpojen myyjä kulki alueella aamusta asti ja 

arpajaisten tulos ja palkintojen jako oli klo 17.30. 

Kuva 4: Myllyn vapun huvipuistolaitteita. 
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3.3 Tapahtumassa tarvittavat luvat 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erilaiset luvat ja 

ilmoitukset. Opiskelijoiden tehtäväksi tätä tapahtumaa järjestettäessä tuli 

ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoitus tehdään kirjallisesti 

järjestämispaikan poliisille vähintään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on tilaisuus, jonka osanottajien 

vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytetä 

toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vaikka tapahtuma olisi pieni 

ja ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kannattaa silti ilmoittaa tilaisuudesta poliisille 

(Etelä-Pohjanmaan liitto & Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämiskeskushanke 

Trissa, Tapahtumajärjestäjän opas, 4.) (www.poliisi.fi)  

  

Myllyn vapun ilmoituksessa liitteenä olivat kartta järjestämispaikasta ja 

pysäköintialueista, toimeksianto opiskelijoille, omistajan suostumus paikan 

käytöstä, järjestyksenvalvojat, turva- ja pelastussuunnitelma ja luettelo 

vastuuhenkilöistä sekä vastuuvakuutus. (Liite 2) 

 

Tapahtumaan haettavia lupia tai tehtäviä ilmoituksia hoitaa mm. poliisi, 

vakuutusyhtiöt, ympäristönsuojeluviranomainen, pelastusviranomainen, 

rakennusvalvontaviranomainen ja lääninhallitus. Tarkempia tietoja ja apua 

epäselvyyksiin saa järjestämispaikkakunnan poliisilta (Suomen Ympäristö- ja 

Terveysalan Kustannus Oy, Yleisötilaisuuden järjestämisopas, 6.) 

 

Myllyn vapun anniskelulupa oli Cafe Myllyrannan puolesta kunnossa, sitä ei 

tarvinnut anoa erikseen. Tapahtumassa ei myöskään tarvittu elintarvikkeiden 

tilapäiselle myynnille, valmistukselle ja tarjoilulle erillistä lupaa, koska 

ravintolalla oli niihin omat lupansa valmiina. Huvilupaan on liitetty 

maanomistajan, Ronny Gilanin lupa alueen käytöstä. Rakennuslupaa 

tapahtumassa ei tarvittu, mutta turvallisuus- ja pelastussuunnitelma oli tehty 

palopäällikön kanssa jo aiemmin. Ensiapupiste oli ravintolan tiloissa. Jätehuolto 

järjestettiin niin, että roskakoreja oli alueella monia ja ravintolan yrittäjä oli 

sopinut jo etukäteen ylimääräisestä jätteiden kuljetuksesta sitä hoitavan 

yrityksen kanssa (Etelä-Pohjanmaan liitto & Etelä-Pohjanmaan kulttuurin 

kehittämiskeskushanke Trissa, Tapahtumajärjestäjän opas, 8–16.)  
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Myllyrannan yrityksillä oli jo ennestään tarvittavia vakuutuksia, mutta 

tapahtumaa varten se otti vastuuvakuutuksen (Suomen Ympäristö- ja 

Terveysalan Kustannus Oy, Yleisötilaisuuden järjestämisopas, 11.) Musiikin 

esittämisen luvat Teostolle ja Gramexille olivat ravintolalla jo valmiina (Etelä-

Pohjanmaan liitto & Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kehittämiskeskushanke Trissa, 

Tapahtumajärjestäjän opas, 22–25.)  

 

 

3.4 Tapahtuman talous ja markkinointi 

 

Alustava budjetti on hyvä laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niin 

tässäkin tapahtumassa toimittiin. Budjetti mietittiin alustavasti jo ensimmäisissä 

tapaamisissa. Budjettiin kulupuolelle merkittiin pakolliset menot, mahdolliset 

esiintyjät sekä muut menot. Tulopuolelle arvioitiin sponsori- ja muut tulot 

(Krabbe, Suhdetoiminnan käsikirja, 86.) 

 

Budjettia suunniteltaessa on hyvä tutkia mahdollisten edellisten vuosien tai 

jonkun vastaavan tapahtuman budjetteja. Niistä saa hyvän pohjan budjetille 

(Vallo & Häyrinen, Tapahtuma on tilaisuus, 166.) Tässä auttoivat Mänttä-seuran 

jäsenet, jotka ovat olleet aiemmin järjestämässä Mäntän vappuja. 

 

Rahoituksen lähteitä ovat oma rahoitus, pääsylipputulot, myyntipaikkatulot, 

avustukset tai muut tuet ja sponsorit (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen, 

Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus, 59–64.) Myllyn vapussa omaa 

rahoitusta ei ollut, kaikki aloitettiin ”tyhjästä”. Myöskään pääsylipputuloja ei 

saatu, koska tapahtumaan oli vapaa pääsy. Myyntipaikat maksoivat 20 

€/paikka. Hinta olisi voinut olla korkeampikin, koska myyjät ihmettelivät paikan 

edullisuutta ja tapahtuman tulos oli miinusmerkkinen. Sponsorirahoitusta 

tapahtumalle tuli yhteensä 425 €. 

 

On erittäin tärkeää miettiä, miksi ja kenelle tapahtumaa tehdään. Tavoitteet 

voivat olla esimerkiksi taloudellisia, imagollisia tai kilpailullisia. Tapahtumalla 

voidaan myös aktivoida jäsenistöä tai elävöittää paikkakuntaa (Iiskola-Kesonen, 

Mitä, miksi, kuinka? Käsikirja tapahtumanjärjestäjille, 9-12.)  
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Myllyn vapun tarkoituksena voitiin pitää paikkakunnan elävöittämistä, koska 

tapahtumalle oli tarvetta ja mänttäläisten vappujen perinne oli ollut jo liian kauan 

katkolla. Tarkoituksena oli kerätä ihmisiä yhteen koko kaupungin ja lähikylien 

alueelta. 

Sisäinen ja ulkoinen markkinointi kuuluvat tapahtuman markkinointiin. Sisäinen 

markkinointi tarkoittaa tapahtuman markkinoimista tapahtuman tekijöille, eli 

suunnittelijoille ja järjestäjille. Ulkoinen markkinointi liittyy myyntiin ja sen 

edistämiseen. Vuorovaikutusmarkkinointi on ihmisten välisellä käyttäytymisellä 

ja palautteella tehtyä markkinointia. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus tukevat 

kokonaisvaltaista markkinointia (Iiskola-Kesonen, Mitä, miksi, kuinka? Käsikirja 

tapahtumanjärjestäjille, 55–61.) Tapahtuma on hyvä ensin markkinoida 

järjestäjille, jotta he voivat markkinoida sitä asiakkailleen ja he taas eteenpäin 

muille ihmisille. 

Mainonnan tavoite oli kertoa ihmisille, että vappuperinnettä halutaan pitää yllä 

järjestämällä tapahtuma Myllyrantaan. Kohderyhmä oli koko perhe, lapset, 

nuoret ja aikuiset. Tuotteen ominaisuuksina oli tapahtuman esittely 

mainoksessa, mitä siellä on ja ketkä esiintyvät. Kilpailijoita tapahtumalla ei ollut, 

koska lähiseudulla ei järjestetty vapputapahtumaa (Lahtinen & Isoviita, 

Markkinoinnin perusteet, 126–133.) 

Mainonnan välineitä Myllyn vapussa oli Paikkakuntalainen, Myllyrannan ja 

Mänttä-Vilppulan kaupungin internetsivut ja muutamat lehdet, joiden tulevien 

tapahtumien palstalla tapahtuma mainittiin. Lehtimainonnassa tiedotettiin, mikä 

tapahtuma on, mitä siellä tapahtuu ja ketkä esiintyvät. Kohderyhmään 

vaikuttaminen tapahtui kertomalla tuotteista ja pääsymaksusta, jota tässä 

tapahtumassa ei ollut (Lahtinen & Isoviita, Markkinoinnin perusteet, 124–125.) 
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4 ANALYYSI 

 

 

Kävijämäärät Mäntän vapputapahtumissa ovat vaihdelleet vuosittain paljon. 

1970- ja 80-luvulla vappumarssit keräsivät runsaasti osallistujia, niin kuin myös 

erilaiset lauluhetket. Myös sää vaikuttaa kävijämääriin, varsinkin kun kyse on 

yleensä ulkoilmatapahtumasta. Maanlaajuisesti tunnettu puhuja vappujuhlassa 

kerää kuulijoita, kuten esimerkiksi Tellervo Koivisto, Klaus Thomasson ja Paavo 

Lipponen.  

 

Raittiusliikkeen järjestämästä tapahtumasta tuli poliittinen tapahtuma, nykyään 

vappujuhla on kaupallistunut. Nykyaikana poliittiset puheet ovat jääneet 

vapputapahtumissa vähemmälle, vaikka puhujana olisikin kaupungin- tai 

kunnanjohtaja ja on siirrytty enemmän kevyempiin puheisiin ja juhliin. Vappu oli 

aiemmin poliittinen tapahtuma, jossa marssittiin. Nykyään vappu on 

enemmänkin opiskelijoiden juhla ja kevään merkki.  

 

1970- ja 1980-luvuilla vappujuhlat pysyivät suunnilleen samanlaisena, oli 

poliittisia puheita ja marsseja. 1990-luvulla vapputapahtumat alkoivat muuttua 

enemmän juhlamaisiksi, nuoret ja opiskelijat järjestivät omia tapahtumiaan. 

2000-luvun alkupuolella marssit loppuivat Mäntän seudulla ja vapun juhlat eivät 

olleet enää niin kantaaottavia ja poliittisia.  

 

Vuoden 2009 tapahtumaan mukaan lähteneet sponsorit suhtautuivat 

tapahtumaan myönteisesti. Taloudellisen tilanteen vuoksi sponsoreita ei 

kuitenkaan saatu niin paljon kuin olisi toivottu. Sponsoreiden tuki riitti budjetin 

kattamiseksi ja kulut saatiin kuitatuksi. Tapahtuma kiinnosti väkeä ja laajempi 

markkinointi olisi saanut osallistujia lisää tapahtumaan. 
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5 LOPUKSI 

 

 

Tapahtuman järjestäminen oli hyvin opettavaista ja melko ainutlaatuinen 

kokemus, jokainen tapahtumahan on erilainen. Tapahtuman järjestäminen näin 

nopealla aikataululla ja ilman kokemusta oli välillä turhauttavaa, koska koko 

ajan tuli uusia asioita esille, jotka pitää hoitaa ennen tapahtumaa. Kaikki 

järjestäjät olivat kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen ja toivottavasti tapahtuma 

saa jatkoa Myllyrannassa.  

 

Aikataulun kannalta järjestäjiä oli tarpeeksi, mutta välillä liian monta oli 

järjestämässä yhtä asiaa. Järjestelyt sujuivat kuitenkin hyvin ja kaikki tuli 

tehdyksi. Me opiskelijat saimme olla mukana joka tapaamisessa ja kaikkeen 

kysyttiin mielipiteitämme, tapahtuma oli kuitenkin osa opiskeluitamme ja osa 

kurssin suorittamista.  

 

Kirjallisen palautteen saaminen Myllyrannan yrittäjiltä olisi tuonut erilaisia 

näkemyksiä ja mielipiteitä työhön, mutta olen saanut vain suullista palautetta 

heti tapahtuman jälkeen olleessa kokouksessa. Viimeinen tapaaminen oli 

tärkeää tulevaisuuden kannalta, koska jokainen sai kertoa mitä olisi pitänyt 

tehdä toisin ja mitkä asiat menivät hyvin. Yleisesti palaute oli positiivista, 

moitetta tapahtumasta tuli ihmisiltä, jotka eivät olleet tapahtumassa paikalla ja 

näkivät asian vain paperilla. 

 

Tapahtumasta jäi hyvä mieli ja toivon, että pääsen tulevaisuudessa vielä 

järjestämään tapahtumia. Opinnäytetyön kannalta tapahtuman ja kirjoittamisen 

välillä oli liikaa aikaa, mutta muistiinpanot ja yhteydenpito tapahtuman 

järjestäjien kanssa palautti asiat mieleen. 
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