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1 JOHDANTO 

Tämä työ pyrkii luomaan selkeän paketin vapaaehtoisten johtamisesta teorian ja aja-
tusten, mutta myös konkreettisen työkalun voimin. Tällä pyritään estämään tiedon ja 
jo luodun johtajuuden mallin katoaminen mahdollisten uusien roolitusten tapahtues-
sa festivaaliorganisaatiossa. Tavoitteena on luoda monistettava talkootuotannon mal-
li, joka voidaan siirtää miltei sellaisenaan minkä tahansa festivaalin tai tapahtuman 
käyttöön esimerkiksi Nelonen Media Liven sisällä. 

2 TIKKURILA FESTIVAALI 

2.1 Organisaatio Tikkurila Festivaalin takana 

Tikkurila Festivaalin taustaorganisaationa ja omistajana vuoteen 2018 asti toimi TF 
Marketing Oy. Yrityksen omistajisto on osin samaa kuin mainostoimisto Vastavirras-
sa, joka myös vastaa festivaalin markkinointiviestinnästä, visuaalisesta ilmeestä sekä 
alueen kaupallisista tuotannoista. Vuonna 2018 tapahtuman kuitenkin osti Sanoma 
Media Finland, joka liitti Tikkurila Festivaalin osaksi Nelonen Media Liven tapahtu-
matarjontaa(Sanoma Media Finland 2018a). Omistajanvaihdoksesta huolimatta ta-
pahtuman tuotantotiimi säilyy edelleen samana, myös omistajuudestaan luopuvat 
henkilöt pysyvät tiiviissä yhteistyössä tapahtuman parissa. 

Nelonen Media Live Oy  on kesällä tapahtuneiden festivaali- ja tapahtumakauppojen 
ansiosta Suomen suurin tapahtumatuotantoyritys. Tikkurila Festivaalin lisäksi Nelo-
nen Media osti myös tuotantoyhtiö N. C. D Productionsin festivaalitoiminnan (Sa-
noma Media Oy 2018b). Vuosittain Nelonen Media Live tuottaa yli 20 konserttia ja 
festivaalia ympäri maan. (Nelonen Media Live Oy 2019). Nelonen Media Live on pe-
rustettu Sanoma Media Groupin alle maaliskuussa 2018 ja sen tapahtumajohtajana 
toimii jo aiemmin Nelonen Median tapahtumatuottajana työskennellyt Riikka Fager-
holm. Hän vastaa Nelonen Media Liven tapahtumien tuotannoista ja kehityksestä. 
Toimitusjohtajana yrityksessä toimii Anssi Nevalainen, ja Sanoma Median osuus yri-
tyksestä on 60%. (Alma Media 2019) 
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Tapahtuman tuotantotiimi koostuu ammattilaisista ja osaajista myös muista eri yri-
tyksistä.  Tuotannon ydintiimi koostuu muutamasta vakituisesta työntekijästä. Tä-
män lisäksi tiimi täydentyy kulttuurituotannon freelancereillä, harjoittelijoilla sekä 
ammattilaisilla eri yrityksistä, kuten Sun Effects. Sun Effects tuo tapahtumaan sekä 
tuotanto- että aluevalaistusosaamista. Kuten monen muunkin suomalaisen festivaa-
lin, myös Tikkurila Festivaalin mahdollisti ja sen  sujuvuudesta vastasi monet talkoo-
laiset. Talkoolaisten määrä on kasvanut tapahtumassa vuosi vuodelta, vuoden 2015 
noin sadasta talkoolaisesta vuoden 2018 noin 5oo talkoolaiseen. 

2.2 Festivaalista 

Tikkurila Festivaali on kolmipäiväinen(vuodesta 2019 eteenpäin), Vantaan Hiekka-
harjussa heinäkuun lopulla järjestettävä musiikkifestivaali. Tapahtuma on keskitty-
nyt suomalaisiin, kevyen musiikin kärkinimiin ja artisteihin. Festivaali on tehnyt 
kaikkina vuosina tiivistä yhteistyötä radio Suomipopin kanssa ja mielletäänkin yh-
deksi Suomen suurimmista suomalaisen musiikin festivaaleista. Tikkurila Festivaali 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja on järjestetty joka vuosi Vantaalla 
Hiekkaharjun urheilukentällä. Tikkurila Festivaali on Suomenkin mittakaavalla hyvin 
nuori festivaali, joka kuitenkin on vakiinnuttanut paikkansa laadukkaana ja merkit-
tävänä täysin suomalaiseen musiikkiin keskittyneenä festivaalina. Vuonna 2018 festi-
vaali vietti 5-vuotisjuhliaan ennätyksellisen suurella yleisömäärällä 26 000 henkeä, 
ollen täten jo toista vuotta peräjälkeen loppuunmyyty (Tikkurila Festivaali 2018a). 

Tikkurila Festivaalilla tavoitteina on tapahtuman jatkuvuus, sekä laadukkaan tapah-
tuman tarjoaminen yleisölle. Tähän kuuluvat mukaan luettuna sekä artistivalinnat 
sekä laadukkaat palvelut asiakkaille festivaalialueella. Tavoitteena luoda puitteet, jos-
sa asiakkaat luovat itselleen mahdollisimman unohtumattomia elämyksiä. Tapahtu-
man tuotannossa tärkeää on ollut korkea laatu kaikissa osa-alueissa. Tapahtuma oli-
kin Suomen festivaalikentän eturintamassa kiinnittämässä huomiota muun muassa 
tapahtuman ruokatarjonnan laadukkuuteen. Vuoden 2014 jälkeen tapahtuman ruo-
kamaailmassa on päässyt nauttimaan laadukkaista katuruokaravintoloiden menuista 
perinteisten makkaraperunoiden väistyessä festivaaliruokana. 
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Yksi tärkeistä teemoista ja tavoitteista, joihin tapahtuma pyrkii on ympäristöystäväl-
lisyys. Tikkurila Festivaali onkin yksi Suomen ympäristöystävällisimmistä musiikki-
tapahtumista hiilijalanjäljellä mitattuna(Kulttuuriuutiset 2015). Tapahtumaa pyörite-
tään 100% ilmasto- ja roskasähköllä ensimmäisenä festivaalina Suomessa, ja esimer-
kiksi banderollit ja henkilökunnan t-paidat tuotetaan kierrätysmateriaalista. Tapah-
tumaan on helppo saapua pyörällä, ja alueella on varattu pyörille erillinen pyörä-
parkki. Myös saapuminen julkisella liikenteellä on helppoa juna-aseman sijaitessa 
lyhyen kävelymatkan päässä. Tapahtumassa kiinnitetään huomiota kierrätykseen ja 
kaikki ruokamyyjien käyttämät astiat ovat biohajoavia.  

Ympäristö otetaan huomioon tapahtuman tuotannossa kokonaisvaltaisesti, joka tar-
koittaa sitä että asia huomioidaan aiemmin mainittujen seikkojen lisäksi myös tapah-
tuman yhteistyökumppaneita valittaessa sekä ruokamyyjäsopimuksia tehdessä. Tik-
kurila Festivaalille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti vuodesta 2015 alkaen. 
(Tikkurila Festivaali 2019b) 

2.3 Tikkurila Festivaalin kehitys  

Vuodesta 2014 järjestetty festivaali on kehittynyt ja kasvanut vuosi vuodelta ja tehnyt 
rohkeasti muutoksia tuotantoonsa. Vuoteen 2015 lähdettiin täysin uudella tuotanto-
tiimillä ja tuotannosta aiemmin vastannut FastFest Oy jäi kokonaan pois tuotanto-
tiimistä. Ensimmäisen vuoden kolmipäiväisestä festivaalista tiputettiin myös sun-
nuntain nuoremmille katsojille suunnattu päivätapahtuma pois ja vuonna 2015 
Hiekkaharjussa juhlittiin 24.-25.7.  

Myös alueen rakenne on kokenut uudistuksia, alue on laajentunut alkuvuosista ja sen 
järjestystä on muutettu. Elämyksellisyyteen tähtäävä tapahtuma on avannut koko-
naan uusia alueita tapahtuma-alueelle, kuten vuonna 2018 lanseerattu ”salainen puu-
tarha” joka oli somistukseltaan Liisa Ihmemaassa-teemainen alue anniskelulla. 
Vuonna 2018 festivaaleilla myös kokeiltiin Suomenkin mittakaavassa uusia ratkaisuja 
aluesuunnitteluun, kun tapahtuman anniskelualueet yhdistettiin toisiinsa kulku-
väylän yläpuolella kulkevan kulkusillan avulla. 

Osana Suomen tapahtumakentän ensirintamaa, myös Tikkurila Festivaali otti vuonna 
2018 käyttöön Cashless-maksamisen tapahtumassa. Maksaminen tapahtumassa on-
nistuu siis ainoastaan rannekkeeseen kiinnitettyyn siruun rahaa lataamalla. Jokainen 
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festivaalin maksutapahtuma tehdään Cashless-maksurannekkeen kautta (Tikkurila 
Festivaali 2019c). 

Vapaaehtoisten määrä tapahtumassa on kasvanut jatkuvasti vuosi vuodelta sadasta 
vapaaehtoisesta jopa viitensataan vapaaehtoiseen. Vapaaehtoistuotannossa muutosta 
on tapahtunut vapaaehtoisjoukon koostumuksessa sekä palkitsemisessa. Vapaaeh-
toistuotannossa onkin useita kohtia, jotka kaipaavat kehitystä ja muutosta toiminta-
tapoihin.  

Vuoden 2018 yrityskaupan seurauksena Tikkurila Festivaali siirtyi Nelonen Media 
Liven alle , vuoden 2019 jäädessä viimeiseksi vuodeksi kun festivaalia johdetaan ja 
toteutetaan täysin samalla organisaatiolla. 

3 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARVE 

3.1 Vapaaehtoistuotannon tausta Tikkurila Festivaali 

Tapahtuman vapaaehtoistuotanto on kaikkien sen järjestämisvuosien ajan nojannut 
vahvasti kahden henkilön osaamisen ja tiedon varaan. Vapaaehtoistuotantoa ei olla 
myöskään huomattavasti muutettu tai kehitetty vuosien aikana eikä työkaluja esi-
merkiksi tiedon vaihtoon ja jatkumiseen ole. Tämä työ pyrkii luomaan selkeän pake-
tin vapaaehtoisten johtamisesta teorian ja ajatusten, mutta myös konkreettisen työ-
kalun voimin. Tällä pyritään estämään tiedon ja jo luodun johtajuuden mallin katoa-
minen mahdollisten uusien roolitusten tapahtuessa festivaaliorganisaatiossa.  

Tikkurila Festivaalin talkootöiden osallistujamäärää on saatu kasvatettua vuosien 
aikana todella onnistuneesti. Kasvun syitä on kolme; tapahtuma on itsessään kasva-
nut ja nostanut profiiliaan yleisön silmissä. Täten myös vapaaehtoistyöt tapahtumas-
sa ovat näyttäytyneet houkuttelevammalta, töitä vastaan saatavan festivaalirannek-
keen myötä. Tapahtuman talkoolaisten kesken on myös syntynyt vahva yhteisö ja yh-
dessä tekemisen tunne. Talkoolaiset saavat siis kokemuksen oman työpanoksen tär-
keydestä sekä joukkoon kuulumisesta. Vahvistuneet sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyy-
den tunne sekä kokemus omien vaikutusmahdollisuuksien olemassaolosta lisäävät 
vapaaehtoisten koettua onnellisuutta ja ovat edesauttamassa varsinkin nuorten va-
paaehtoisten syrjäytymisvaaraa. (Hakoluoto,2018). 
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Tapahtuman vapaaehtoistuotannosta kuitenkin puuttuvat kaikki työkalut, joilla siir-
tää tietoa ja toimintatapoja eteenpäin organisaatiossa. Tuotanto on ollut lähes kaik-
kina vuosina samojen henkilöiden vastuulla, jolloin tieto on pysynyt heidän henkilö-
kohtaisissa tiedostoissaan ja koneissaan. Pienetkin muutokset henkilöstössä vapaa-
ehtoistuotannossa ovat siten tuottaneet lisätöitä sekä uusille työntekijöille, että jo 
vapaaehtoistuotannosta pois jättäytyville. Ensi vuonna tapahtuman vapaaehtoistuo-
tannon vastaavat vaihtuvat kokonaisuudessaan joten myös tästä syystä hiljaisen tie-
don ja toimivien työkalujen siirtäminen tuleville vastaaville on tärkeää. Ensi vuosi 
2020 tulee olemaan ensimmäinen tapahtuma vuoden 2015 jälkeen, jolloin tapahtu-
man tuotantotiimi kokee omistajavaihdoksen vuoksi isoja muutoksia. Siitä syystä 
hiljaisen tiedon siirtyminen kaikilla tuotannon osa-alueilla on tärkeää. 

Myös vapaaehtoisten palkitsemisessa ja huomioinnissa on kehitettävää. Tämän työn 
tavoitteena onkin tuottaa sekä toimivia työkaluja organisaation käyttöön, mutta myös 
nostaa esille kehitysideoita tapahtuman vapaaehtoistoiminnan jatkoon. 

3.3 Tarve tutkimukselle 

Tuoreimman tutkimuksen ollessa Finland Festivalsin kysely, jossa talkoolaiset ovat 
mainittu vain pienenä osana mukana festivaalien kulurakennetta ja taloutta tutkitta-
essa, niin varmasti olisi tilausta syvemmälle menevälle tutkimukselle vapaaehtoisuu-
desta nimenomaan kulttuurikentällä. Sekä numeroina että laadullisesti. Tämä tutki-
mus tähtää vastaamaan nimenomaan vapaaehtoisten organisoinnin ja johtamisen 
kehittämiseen. 

Tavoitteena luoda toimiva työkalu talkoolaisten parempaan organisointiin sekä tie-
donvälitykseen organisaation sisällä. Opinnäytetyön ja tutkimuksen tavoitteena on 
kehittää festivaalin talkoolaisten johtamista, sekä löytää keinoja vapaaehtoisten yh-
teisöllisyyden tunteen lisäämiseen. Kokiessaan yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä, 
on vapaaehtoiset myös helpompi sitouttaa tapahtumaan ja sitoutuneet vapaaehtoiset 
ovat toiminnan sujuvalle toimimiselle tärkeitä. 

Tapahtumien vapaaehtoiset ovat usein unohdettu ja laiminlyöty tuotannon osa-alue, 
ikään kuin ”pakollinen paha” . Usein ongelmat vapaaehtoisten organisoinnissa ja si-
touttamisessa huomataankin silloin kun jokin ei toimi, joko vapaaehtoisia ei ole tar-
peeksi tai organisointi on epäonnistunut muuten.  Vapaaehtoisten onnistunut ja me-
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nestynyt johtaminen vaatii kuitenkin ammattilaisen siitä vastaamaan ja oikeanlaiset 
luonteenpiirteet ja johtajuuskäytännöt käyttöön. 

Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannossa on ollut kuva hyvästä viestinnästä ja 
yhteisöllisyydestä vapaaehtoisia johtaessa. Asiaa ei olla kuitenkaan tähän mennessä 
mietitty eikä onnistuneen tai vielä paremman sitoutumisen luomiseen olla kiinnitetty 
huomiota tai resursseja. 

Opinnäytetyöstä syntyy festivaaliorganisaation käyttöön sekä käytännön työkalu vuo-
sikello talkoolaisten johtamista varten, että kehitys- ja toimintasuunnitelma jatkoa 
varten. Toimintasuunnitelman sisältäen myös tärkeät oikeudelliset yms. huomiot 
joihin vapaaehtoisvastaava törmää. Myös itse opinnäytetyö ja sen loppuhuomiot ja 
metodina käytetyt laadulliset haastattelut antavat hyviä uusia näkökulmia johtajuu-
teen ja vapaaehtoisjoukon sitoutumiseen. 

4 VAPAAEHTOISTEN ASEMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ  

Tyypillisesti vapaaehtoistoiminta voidaan määritellä seuraavasti; se on palkatonta ja 
vapaaehtoista toimintaa, joka kuitenkin rajaa esimerkiksi perheenjäsenille tehdyt 
palvelukset ulkopuolelle.(Iso-Aho, Soini 2012,24). Kulttuuritapahtumissa vapaaeh-
toiset yleensä sitoutetaan ja motivoidaan tapahtumaan ja vapaaehtoistöihin antamal-
la vastineeksi t-paidan, ruuan työpäivinä, sisäänpääsyn tapahtumaan sekä kokemusta 
halutulta alalta. Yhtenä vapaaehtoistöiden ominaisuutena voidaankin pitää sitä, että 
vaikka töistä ei taloudellisesti hyödy, työt koetaan silti mielekkäinä työn luonteen ja 
alan mielekkyyden vuoksi. 

4.1 Suomalaisten aktiivisuus vapaaehtoistöihin 

Suomalaiset ovat aktiivisia vapaaehtoistyöskentelijöitä ja monelle pienelle kulttuuri-
toimijalle talkoolaiset ovat elinehto. Finland Festivalsin vuonna 2010 teettämän kyse-
lyn mukaan suomalaisilla festivaaleilla työskentelisi noin 5000 talkoolaista (Finland 
Festivals 2010). Tikkurila Festivaalin talkoolaisten määrän ollessa 500, Flow festivaa-
lin sama määrä noin 1000 ja Ruisrockin  myös 1000, ( Hiilamo 2018) voidaan olettaa 
talkootoimintaan osallistuvan henkilömäärän olevan nykyään huomattavasti korke-
ampi ja vapaaehtoistyö ylipäänsä näyttäisi olevan kasvussa suosiossa. 
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Helsingin Sanomat uutisoivat jopa 40% suomalaisista tekevän vapaaehtoistöitä. Luku 
on noussut kolmen vuoden takaisesta määrästä jopa 7 prosenttiyksikköä. Tähän lu-
kuun on tietenkin laskettu mukaan myös terveys- ja sosiaalialan vapaaehtoistyöt. Yk-
si suosituimmista vapaaehtoistyön kohteista on kuitenkin talkootyöt, joihin festivaa-
lityöskentelynkin voisi laskea. Kansalaisareenan toukokuussa 2018 julkaiseman ”Va-
paaehtoistoiminnan tekeminen Suomessa” -selvityksen mukaan 35 prosenttia vapaa-
ehtoistoiminnasta on juuri tällaista lyhytkestoista, tapahtumissa ja projekteissa teh-
tyä vapaaehtoisuutta. Aktiivisimpia vapaaehtoistyön tekijöitä ovat erityisesti nuoret, 
tytöt ja naiset sekä pienituloiset. Ajanpuutteen lisäksi seuraavaksi suosituimpana 
syynä vapaaehtoistyön tekemättömyyteen sanottiin se , ettei koskaan olla kysytty 
mukaan. Kun tämän helposti korjattavissa olevan syyn korjaa, voisi olettaa vapaaeh-
toismäärienkin kasvavan. Luvut perustuvat kyselyyn,  jonka teettivät Taloustutki-
muksella  Kansalaisareena, kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis . Kyselyyn vastasi 
1000 ihmistä eri puolilta Suomea. (Huhtanen 2018). 

4.2 Motiivi vapaaehtoistöihin kulttuurialalla 

Vapaaehtoisten joukon koostuessa monista hyvin erilaisista ihmisistä, on vapaaehtoi-
seksi lähtemiseen myös moni eri motiiveja. Kulttuuritapahtumaan vapaaehtoiseksi 
lähtevällä on yleensä eri motiivit vapaaehtoisuuteen kuin sosiaali- ja terveyspuolella 
vapaaehtoistyötä tekevät. Kulttuuritapahtumissa työskentelevillä voidaan kuitenkin 
tavallisimmin tunnistaa kolme eri tavoitetta, jotka vapaaehtoiseksi lähtevällä on.  Va-
paaehtoistöistä halutaan mielekästä tekemistä vapaa-ajalle, uuden oppimista sekä 
monelle vapaaehtoisuus mahdollistaa käynnin kulttuuritapahtumissa (Iso-Aho,Soini 
2012,25). 

Tällä hetkellä kulttuurialan ollessa hyvin kilpailtua, ja työpaikkojen aukeavan usein 
omien kontaktien ja suhteiden avulla, on isona motivaattorina vapaaehtoiseksi läh-
temiseen myös yhteyden luominen vapaaehtoisen haluamalle alalle ja organisaatioi-
hin. Vapaaehtoistöiden avulla voi päästä tekemään itselle niin mielekästä ja muutoin 
vaikeasti saavutettavaa työtä, että jo se itsessään riittää ”palkkioksi” vapaaehtoistyös-
tä. Vapaaehtoistöiden suorittaminen kunnialla auttaa saamaan jalkaa oven väliin ha-
luamalleen alalle ja luomaan suhteita tapahtuminen järjestäviin tahoihin. 

Yhtenä suurena, jos ei jopa suurimpana motivaationa voidaan pitää sisäänpääsyä itse 
tapahtumaan. Varsinkin musiikkifestivaalien hintojen noustessa vuosi vuodelta, kar-
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kaavat hinnat monelle mahdottomiin lukemiin. Vapaaehtoistyöllä miltei kuka tahan-
sa pystyy ansaitsemaan pääsylipun tapahtumaan omalla työllään.  

Pienemmistä, underground-tyylisistä tapahtumista puhuttaessa ylittää itse tapahtu-
ma, sen henki ja tapahtuman /sen tyylin eteenpäin ajaminen ja onnistumisen tavoit-
telu itse lipun hinnan. Varsinkin pienemmissä yhdistyksissä monet, joskus jopa kaik-
ki toimijat tekevät monia kulttuuritapahtumia ilman palkkaa vapaaehtoisesti. 

Aiemmin mainitut vapaaehtoisten motivaattorit toimivat motivoimaan vapaaehtoisia 
lähtemään vapaaehtoiseksi ylipäätään. Työskentelyn aikana jaksamista ja motivaatio-
ta lisää pestien valitseminen oikein, käytettävissä oleva vertaistuki tehtävissä sekä 
palkitseminen ja kiittäminen työstä.  Vapaaehtoisten palkitsemisessa voidaan käyttää 
useita tapoja tapahtumakentälläkin. Perinteiseen ja vakiintuneeseen  palkitsemiseen 
kuuluu sisäänpääsy tapahtumaan ja vapaus nauttia esityksistä töiden ulkopuolella, 
ruoka työskentelypäivinä ja t-paita. Sen lisäksi festivaali voi huomioida vapaaehtoisia 
tarjoamalla myös muita etuja, kuten vaikka hierontaa työpäivinä, alennuslippuja va-
paaehtoisen kavereille tai esimerkiksi tarjoamalla karonkan kaikille vapaaehtoisille. 
Karonkassa koko vapaaehtoisporukka pääsee vielä kerran tapaamaan ja tutustumaan 
syvemmin. Tärkeänä motivaattorina vapaaehtoistyöskentelyyn on myös tunne johon-
kin ryhmään kuulumisesta ja asioiden aikaansaaminen osana sitä. (Palonen 2012) 

5 JOHTAMINEN ORGANISAATIOSSA (TIKKURILA FESTIVAALI) 

Tikkurila Festivaalin tuotantotiimi koostuu muutaman ihmisen ydinporukasta joista 
festivaalin vastaava tuottaja työskentelee ympärivuotisesti. sekä suuresta määrästä 
freenlancereita ja alihankkijoita. Talkoolaisten johtamisen tueksi halusin ottaa työ-
höni myös yleisempää kuvaa johtajuuden metodeista ja ajatuksista joita Tikkurila 
Festivaalin johto hyödyntää ja pitää tärkeänä ja noudattaa. Ajatusmallit johtajatasolla 
heijastelevat paitsi koko työtiimin motivaatioon ja työnjälkeen, mutta myös tulokseen 
joka tiimillä saavutetaan. Halusin haastatella työtäni varten Tikkurila Festivaalin vas-
taavaa tuottajaa Heidi Hujasta joka on toiminut Tikkurila Festivaalin työporukassa 
sen ensimmäisestä vuodesta lähtien. Vastaavan tuottajan roolissa hän on työskennel-
lyt vuodesta 2015 ja vastaa yhteensä noin 1000 työntekijän ohjaamisesta Tikkurila 
Festivaalin alla. 
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Kuvaillessaan johtajuutta jota johtoporras juuri Tikkurila Festivaalilla toteuttaa, 
mainitsee Hujanen tiimin motivoimisen parhaimman minänsä löytämiseen ja sen 
oivalluksen  vahvistaminen ja buustaus. Kun jokainen tiimin jäsen saavuttaa par-
haimman minänsä on myös Tikkurila Festivaali parhain versio itsestään tapahtuma-
na. Johtajuus on hyvän työn mahdollistaja, se kertoo ja havainnollistaa sen miksi 
Tikkurila Festivaali on olemassa. Hujanen alleviivaa työn merkityksen tiedostamista, 
jos tiimillä ei ole selkeänä mielessä työn merkitys, ei sen motivaatiokaan ole par-
haimmillaan joka voi johtaa vääränlaiseen suuntaan työlle.  

Kysyttäessä johtamisen menetelmiä, joita Tikkurila Festivaalilla työryhmän organi-
sointiin käytetään, korostuu vastauksessa jokaisen tiimiläisen uniikin vahvuuden et-
siminen sekä sen korostaminen. Tiimin johtajana Hujanen analysoi tiimin vahvuudet 
ja sen jälkeen buustaa niitä parhaansa mukaan. Vahvuuksien lisäksi myös heikkouk-
sien tunnistaminen on tärkeää; heikkoudet tunnistettaessa voidaan työtehtävät 
suunnitella niin, että tiimiläiset pääsevät onnistumaan työssään. Vahvuuksien löyty-
essä ja niitä buustatessa tavoitteena on päätyä siihen että työntekijät tiimissä toimi-
vat ja ”tykittävät” hyvällä ja laadukkaalla tavalla tehtäviään eteenpäin.   

Tiimin onnistumista ei kuitenkaan jätetä ainoastaan työntekijöiden ominaisuuksien 
ja niiden mukaan valittujen työtehtävien mukaan vaan johtajuus organisaatiossa täh-
tää myös tiimiläisten itseohjautuvaan tyyliin. Tiimin johtajana Hujanen kannustaa 
sekä kevyesti työntää tiimiläisiään itse miettimään ratkaisuja ongelmiin, turvallisessa 
ja ohjatussa ympäristössä. Kun tiimiläiset pääsevät näin kokeilemaan taitojaan ja nä-
kemään onnistumisensa, voimauttaa se tiimiläiset ottamaan omistajuutta omaan 
työhönsä. 

Tiimin johtamisessa tavoitteenaan Hujanen kertoo olevan hyvä yhteishenki tuotan-
nossa tiimin kesken. Lisäksi johtajuudessa tähdätään siihen, että jokainen tiimin jä-
sen kokisi oman työnsä merkitykselliseksi sekä se että jokainen kokisi myös mielekäs-
tä kehittymistä omalla tontillaan. Tiimin kokemus siitä, että he saavat tukea tarvitta-
essa sekä että juuri heidän oma työnsä on tärkeä osa tapahtuman kokonaisuutta ovat 
asioita joihin Tikkurila Festivaalin tuotantoa johtaessa tähdätään. 

Hujasen tähdätessä jokaisen tiimiläisen vahvuuden löytämiseen, näkee hän tämän 
myös haasteena organisaatiota johtaessaan.  Haasteena Tikkurila Festivaalia johdet-
taessa hän näkee johtajuuden linkittymisen usein tiettyihin persooniin ja heidän ta-
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poihinsa toimia. Tulevaisuudessa haasteena hän näkee johtavien henkilöiden vaih-
tumisen ja sen muutoksen vaikutuksen kokonaisuuden johtamiseen. Toiveena olisi, 
että festivaaliorganisaatiossa kyettäisiin tavoittamaan ja säilyttämään sama henki 
tiimin sekä kokonaisuuden johtamisessa. Vuoden 2018 yrityskaupan seurauksena 
Tikkurila Festivaali siirtyi Nelonen Media Liven alle , vuoden 2019 jäädessä viimei-
seksi vuodeksi kun festivaalia johdetaan samalla organisaatiolla. 

Parhainta onnistumista Tikkurila Festivaalin liittyen kysyttäessä, nousi kirkkaana 
esille kokonaisvaltainen onnellisuus tuloksena. Onnellisuutta ei korostettu pelkäs-
tään tiimin hvyinvoinnin aspektilla vaan myös tapahtuman asiakkaita silmälläpitäen. 

 
”Parhain onnistuminen on se, kun näkee ja kokee tiimin sekä asiakkaiden 
kokevan onnellisuutta. Silloin tiimi on onnistuttu johtamaan oikein ja tii-
mi on onnistunut taas välittämään / jatkamaan onnellisuuden ketjua asi-
akkaille. ” Hujanen 2019 

 
Jotta edellä mainittu lopputulos olisi mahdollinen, tulee johtajan riisuutua omasta 
egostaan ja ymmärtää se, että johtajana toimit mahdollistajana muiden parhaimmal-
le mahdolliselle työlle. Hujasen mukaan sen ajatuksen edessä johtajan tulee nöyrtyä 
ja omaksua niin sanottu tiiminsä palvelijan rooli. 

Jatkuva havainnointi ja herkät korvat aistimaan asioita myös rivien välistä toimivat 
Hujasen parhaina työkaluina oman toimintansa johtamiseen. Hujanen käyttää sään-
nöllisesti omien mentoreidensa apua oman johtajuutensa ”palloseinänä” ja sparraa 
säännöllisesti omia tekemisiään heidän avullaan. 

Kysyttäessä koko Tikkurila Festivaalin tuotantotiimin vahvuutta Hujanen tiivistää 
johtajana Tikkurila Festivaalin hengen, joka linkittyy myös tilanteeseen jonka Huja-
nen koki parhaana onnistumisena Tikkurila Festivaalia johdettaessa. Tiimin vahvuu-
deksi hän mainitsee vallitsevan raudanlujan yhteishengen, tuotantotiimissä toimi-
taan ”kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”-mentaliteetilla. Hujanen myös mainit-
see hierarkian puutteen festivaaliorganisaatiossa :  

 
”Tiksissä (Tikkurila Festivaali) ei ole hierarkiaa, vaan talkoolainen on sa-
malla viivalla kuin vastaava tuottaja tai tapahtuman omistaja”. Hujanen 
2019 
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Hujasen aiemmin mainitun onnellisuuden välittämisen asiakkaalle lisäksi onnistumi-
siksi hän listaa ”perheen” muodostamisen; Tikkurila Festivaalilla on onnistuttu luo-
maan missio työlle jota tiimiläiset tekevät. Perheeseen kuuluviksi  festivaaliorgani-
saatiossa hän lukee itse ydin tuotantotiimin lisäksi sekä talkoolaiset että tapahtuman 
taloudellisesti mahdollistavat kumppanit. Perhe hengittää samaa ideologiaa sekä 
nauttivat toisistaan. Hujasen mukaan työn voi kuvailla silloin tuntuvan ”tanssilta” ja 
sen tulokset puhuvat puolestaan. 

6 VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAMINEN 

Kulttuurialalla tapahtumiin osallistuvat vapaaehtoiset tulevat usein hyvin eri taus-
toista ja ovat joukko eri-ikäisiä ihmisiä erilaisten taitojen ja tarpeiden kanssa. Näistä 
syistä vapaaehtoisten organisointi sekä johtaminen on hyvin erityislaatuista ”tavalli-
seen” työyhteisön johtamiseen verrattuna ja siinä pitää ottaa monia asioita huomioon 
omissa toimissaan. 

6.1 Vapaaehtoisten johtaminen 

Vapaaehtoiset saapuvat tapahtumaan töihin monista eri lähtökohdista ja tästäkin 
johtuen heidän johtamisessaan on asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. 

Usein vapaaehtoiseksi pääsevät ja hyväksytään mukaan kaikki jotka vapaaehtoiseksi 
tapahtumaan hakevat. Tällöin vapaaehtoistoimintaa johtava henkilö ei pääse itse va-
litsemaan mukaan haluamiaan yksilöitä, työvoimatarpeen ollessa niin suuri. Jokaisen 
panosta tarvitaan. Toimintaa johtavalla on usein myös hyvin rajoitetusti tietoa haki-
joista ja heidän osaamisistaan. Festivaaliorganisaatioissa on harvoin resursseja jär-
jestää esimerkiksi ”työhaastatteluja” kaikille talkoolaisille heidän osaamistaan kar-
toittamaan. Työtehtävät tapahtumissa ovat myös usein opittavissa paikan päällä ja 
mahdollisia suurimmalle osalle ihmisiä. Siksikin erilliset haastattelut näkisin hieman 
turhina koko vapaaehtoisporukan laajuisena. 

Marttaliiton vapaaehtoistoiminnan hankekoordinaattori Maria Uitto, kansalaistoi-
minnan johtaja Reija Salovaara sekä pääsihteeri Marianne Heikkilä avasivat mielipi-
teitään onnistuneesta ja pitkäkatseisesta johtajuustavasta vapaaehtoisten kanssa 
toimittaessa Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidekirjoituksessa. He korosti-
vat johtajuuden tärkeyttä varsinkin lyhytaikaisissa vapaaehtoistoiminnoissa, kuten 
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festivaalit. Hyvin organisoitu ja johdettu toiminta takaa vapaaehtoiselle selkeät teh-
tävät, tuen, perehdytyksen sekä vapaaehtoisen jaksamisesta huolehtimisen. Nämä 
seikat vaikuttavat suoraan vapaaehtoisten sitoutumiseen tapahtumaan myös tuleville 
vuosille. Tärkeänä pidetään myös vuorovaikutteisuutta talkoolaisten kanssa, heidän 
ajatuksiaan ja toiveitaan kuunnellen sekä iloista otetta vapaaehtoisten kanssa kom-
munikoidessa. ( Heikkilä, Salovaara, Uitto 2018) 

Suomen nuorisoyhteistyö- Allianssi ry:n pääsihteeri Anna Munsterhjelm nostaa puo-
lestaan mielipidekirjoituksessaan esille nimenomaan vahvan ja vastuullisen johta-
juuden  jota vapaaehtoisia johdettaessa tarvitaan. Kirjoituksessa listataan kolme tär-
keintä asiaa, jotka ottaa huomioon vapaaehtoisten johtamisessa: toisten tuki, moti-
voiva tekeminen sekä mahdollisuus keskittyä olennaiseen. Koska talkootöihin osallis-
tuvat eivät saa palkkaa töistään vaan he olevat mukana muiden työstä saatavien etu-
jen vuoksi, tulee vapaaehtoisten johtajuudessa ottaa huomioon talkoolaisista itses-
tään syvemmältä tulevat motiivit talkootöihin osallistumisen. Tämä tulee ottaa huo-
mioon tehtäviä mietittäessä, että tehtävät ovat mielekkäitä vapaaehtoisille ja vastaa-
vat heidän osaamistaan. Vapaaehtoisen on päästävä itse määrittelemään omaa teke-
mistään, antamaan parastaan ja kehittymään itse. 
Tärkeimpänä vapaaehtoisten jaksamista edistävänä asiana hän nosti esille sen tär-
keimmän ytimen myös Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannossa: yhteisöön kuu-
luminen.  

 
Yksinäinen puurtaminen kyllästyttää ja uuvuttaa kenet tahansa. Osana 
ryhmää vapaaehtoinen pääsee jakamaan kokemuksiaan ja työmäärää, 
saa vertaistukea, iloa ja omaa ohjelmaa. Yhteisö tekee vapaaehtoistyöstä 
harrastuksen eikä uhrautumista. Siksi kaikki kestävät vapaaehtoistyön 
mallit, esimerkiksi partio, perustuvat ryhmäkeskeiseen organisaatioon. 

 

Munsterhjelm puhuu kirjoituksessaan säännölllisestä ja jatkuvasta vapaaehtoisuu-
desta, mutta hänen ajatuksensa ovat sovellettavissa ja näkyvissä myös lyhyemmän 
ajan vapaaehtoisuudesta puhuttaessa. Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannossa 
tavoitteena on kartoittaa jo hakemuksella hakijoiden taidot ja osaaminen mahdolli-
simman hyvin ja siten tarjota heille mahdollisimman sopivia pestejä tapahtumassa. 
Mahdollisuuksien mukaan myös toteutetaan heidän omia toiveitaan pestistä ja sen 
ajankohdasta. Hyvällä organisoinnilla, perehdytyksellä ja tiedotuksella, vastaavien 
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hyvällä valinnalla ja vastuutuksella omista pisteistään  saadaan aikaan se, että tapah-
tumassa olevat talkoolaiset voivat työvuoroissaan keskittyä tekemään tehtävänsä 
parhaimmalla tavalla. Toisten tuki on myös läsnä tapahtumassa, mutta näen tämän 
myös yhtenä kehityskohtana. Yhteisön luominen ja yhteishengen luominen ovat koh-
teita joita ei mielestäni voi parantaa liiaksi. (Munsterhjelm 2018). 

Vapaaehtoisia rekryäville organisaatioille se halvin, mutta yksi tärkeimmistä keinois-
ta sitouttaa vapaaehtoisia ja lisätä heidän työtyytyväisyyttään on työstä kiittäminen. 
Vapaaehtoisten johtamisessa tarvitaan ihmisläheistä johtajuutta, ystävällisyyttä ja 
kauniita sanoja. Kiittämisen muistaminen, ja pienet sanat sekä vapaaehtoisten ja 
heidän tekemänsä työn huomioiminen vievät pitkälle. Suuressa vapaaehtoismäärässä 
jopa vapaaehtoisen nimen muistaminen on omiaan luomaan henkilökohtaista sidettä 
vapaaehtoisen ja organisaation välille ja täten auttaa sitouttamisessa. (Palonen 2012). 
Tuottaja 202o- julkaisussa esiintuodut ongelmat vapaaehtoisten jälkituotannossa 
koskivat nimenomaan esimerkiksi organisaation asennetta vapaaehtoisia kohtaan. 
Julkaisussa on nostettu esiin Paula Kinnusen osana opinnäytetyötään 2011 teettämän 
kyselyn vastauksia , joista epäkohdiksi nostettiin mm. kunnioituksen osoittamisen 
lisääminen organisaation johdolta talkoolaisia kohtaan. Lisäksi esimerkiksi aiemmin 
mainittuja kiittelyitä työpanoksesta pelkkään sähköpostimuotoon kollektiivisena lä-
hetettynä ei koettu tarpeeksi motivoivana ja henkilökohtaisena.  

Vapaaehtoisten johtamisessa on tärkeää muistaa jokaisen työntekijän motiivi ja taus-
ta työskentelyyn ; vapaaehtoisuus. Kun johdettavat työntekijät ovat vapaaehtoisesti 
töissä, korostuu tekemisessä ”me-henki” ja matala hierarkia organisaation ja vapaa-
ehtoisten välillä varsinkin rentoina ympäristöinä pidetyissä kulttuuritapahtumissa 
kuten festivaaleilla. 

”Ei se johtanut meitä vaan loi verkoston”(Karreinen 2016) 
 

 Vapaaehtoiset ovat myös  valmiita olemaan hyvin joustavia vuorojensa ja vapaaeh-
toistyön suhteen työn mielekkyyden, tapahtuman onnistumisen sekä tiimin auttami-
sen vuoksi. Myös siitä syystä vapaaehtoisten onnistunut organisointi on tärkeää. Va-
paaehtoiset tekevät tapahtuman eteen enemmän kun heidän johtajansa ovat inspiro-
via ja kiinnostuneita vapaaehtoisista ja heidän kehityksestään, osallistivat vapaaeh-
toisia päätöksentekoon ja kertoivat toiminnan merkityksestä. (Karreinen 2016) 
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Vapaaehtoistoiminta festivaaleilla aikaansaa yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen 
kokemuksia vapaaehtoisilleen. Vapaaehtoisten ollessa festivaalin näkyvin työntekijä-
joukko, ovat vapaaehtoiset myös avainasemassa luomassa tapahtuman ulkokuvaa 
sekä henkeä ja tunnelmaa. Vapaaehtoiset ovat mukana luomassa tapahtuman asiak-
kaille elämyksiä ja hyvää asiakaspalvelua, eikä toisaalta huonosti vapaaehtoisiaan 
kohteleva tapahtuma houkuta toimintaansa tukemaan asiakkaiden silmissä. Huonot 
kokemukset vapaaehtoisuudesta vaikuttavat myös suoraan vapaaehtoisten sitoutumi-
seen sekä seuraavien vuosien vaikeuteen saada vapaaehtoisia tapahtumaan töihin, 
sillä varsinkin nykyaikana kokemukset leviävät nopeasti ystäville ja sosiaalisen medi-
an kautta. 

Onnistuneen ja hyvän kokemuksen luominen vapaaehtoisille koostuu monesta eri 
asiasta. Vapaaehtoisten johtamisen valmentaja Lari Karreinen on listannut yhteisöli-
syyden luomiseen ja vapaaehtoisten johtajuuteen liittyviä tärkeitä ominaisuuksia seu-
raavasti. Yhteisöllisyyden parantamiseen liittyi olennaisesti vapaaehtoisen mahdolli-
suus vaikuttaa, yhteisön kunnioitus ja lämpö vapaaehtoisia kohdatessa ja heidän 
kanssa kommunikoidessa sekä odottamaton positiivinen palaute. Oman kyvykkyyden 
tunne, mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen sekä suorat ja hyvät välit koko tuo-
tantotiimin kesken luovat sitoutumista vapaaehtoisten kesken. (Karreinen 2016). 

6.2 Hyvien johtamisperiaatteiden toteutuminen Tikkurila Festivaalilla  

Aiemmassa kappaleessa mainitut, tärkeät johtamisperiaatteet vapaaehtoisia johtaes-
sa on huomioitu  Tikkurila Festivaaleilla seuraavilla eri tavoilla.  

Ensisijaisen tärkeänä asiana Tikkurila Festivaalilla vapaaehtoistuotannon parissa on 
vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Tavoitteena on ollut 
luoda lempeään ohjaamiseen ja johtamiseen perustuva yhteisö joka vetää yhteen hii-
leen ja jonka jokainen jäsen osallistuu oman jaksamisensa ja taitojensa puitteissa. 
Tikkurila Festivaalille osallistuvat talkoolaiset koostuvat hyvin eri taustoista tulevista 
ja eri ominaisuuksia omaavista ihmisistä. Vaikka tämä on haaste vapaaehtoisjoukkoa 
johtavalle, on tämä myös tärkeä osa kuvaa jonka Tikkurila Festivaali haluaa välittää 
jokaisen tärkeydestä sekä tapahtuman tunnelman luonnissa. 

Tavat, joilla talkoolaiset pääsevät osallistumaan vapaaehtoisuuteen liittyviin asioihin 
ovat jokavuotiset palautekyselyt jotka lähetetään jokaiselle tapahtuman loputtua. 
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Täyttäessään talkoohakemuksen vapaaehtoinen pääsee määrittämään itselleen sopi-
vat päivät, ajankohdat sekä toiveen siitä työpisteestä johon hän tulee sijoittumaan. 

Talkoolaisista huolehtimiseen liittyy olennaisesti myös se, että he voivat tulla vaivatta 
mukaan osallistumaan ja voivat keskittyä olennaiseen, huoletta tekemään parhaansa 
työpisteellään. Tämä pitää sisällään hyvän tiedottamisen ja ohjaamisen, perehdyttä-
misen sekä osa-alueen kokonaisvaltaisen organisoinnin. Talkoolaiset pääsevät osal-
listumaan vapaaehtoisuuteen liittyen heille järjestetyssä Kick-Off-tilaisuudessa, jonka 
tarkoituksena on viettää rento iltapäivä yhdessä, saada hieman lisätietoja tapahtu-
masta ja sen historiasta yleisesti sekä tutustua toisiin ja allekirjoittaa talkootyösopi-
mukset. Kick-offiin osallistuu lähes koko ydintuotantoporukka festivaalin ylintä joh-
toa myöten. Tämä lisää yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta sekä madaltaa hierar-
kiaa organisaatiossa. Talkoolaisille pyritään välittämään tällä tunnetta samanvertai-
suudesta tuotannon sisällä. 

Kick-offin lisäksi jokainen vapaaehtoinen saa infopaketin talkoolaisuuteen liittyen 
sekä vertaistuen että vastauksia myös organisaatiolta talkoolaisten yhteisessä Face-
book-ryhmässä. Lähempänä tapahtumaa vapaaehtoisille järjestetään infotilaisuus 
tapahtuma-alueella , jolloin jokainen vapaaehtoinen näkee festivaalialueen, oman 
työpisteensä fyysisen sijainnin, yleistä informaatiota käytännöistä ja säännöistä sekä 
perehdyttämisen oman työpisteensä tehtäviin. Mieleen heränneissä kysymyksissä on 
vapaaehtoisilla mahdollisuus kääntyä vapaaehtoisvastaavan puoleen. 

Aiemmin mainittu kiittäminen ja talkoolaisten kunnioitus on yksi tärkeimmistä asi-
oista, johon olemme kiinnittäneet tietoisesti huomiota koko Tikkurila Festivaalin or-
ganisaation kesken. Tiedostamme sen, että vapaaehtoisesti tapahtumaan tulleet hen-
kilöt ovat elintärkeitä tapahtuman jatkumiseen sellaisenaan. Festivaalin organisaati-
ossa tärkeintä on työryhmän perhemäisyys, olemme yhteinen tiimi joka tähtää par-
haaseen mahdolliseen tulokseen. Hierarkia tapahtuman organisaatiossa on hyvin 
matala ja kuka tahansa vaikka vapaaehtoisista voi puhua kenelle tahansa organisaati-
osta paikan päällä. Käytännön esimerkkinä samassa tiimissä pelaamisesta toimii 
vuoden 2018 tilanne festivaalin lauantaipäivänä, jolloin suurin osa aamun siivoustii-
mistä jäi tulematta vuoroonsa. Vapaaehtoiskoordinaattoria myöten koko staff-
toimiston henkilöstö sekä aamuvuoroon tulleet vapaaehtoiset jalkautuivat kentälle 
siivoamaan festivaalialuetta ennen porttien avaamista. Uskoisin työn ja talkoolaisten 
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työn arvottamisella olevan suuri vaikutus siihen , miten vapaaehtoiset kokevat heidän 
työtään arvostettavan. 

Uskon talkoolaisista huolehtimisen sekä tiedon saamisen ja  organisoinnin olevan 
avainasemassa siinä, että talkoolaisten määrä on  noussut tasaisesti ja määrällisesti 
Tikkurila Festivaalin talkoisiin osallistuu enemmän talkoolaisia kuin esimerkiksi 
enemmän yleisöä vetävässä Ilosaarirockissa. 

6.3 Haasteet vapaaehtoistuotannossa 

Vapaaehtoisvastaavana tapahtumassa toimiva tulee väistämättä törmäämään haas-
teisiin matkalla onnistuneeseen tapahtumaan. Käsittelen vapaaehtoistuotannon 
mahdollisia haasteita Tikkurila Festivaalin toiminnan kautta sekä otan esille seikkoja 
joissa voimme parantaa toimintaamme palvelemaan vielä paremmin sekä talkoolais-
ten toiveita, että omia tarpeitamme organisaationa. Esille tuodut haastekohdat toimi-
vat myös toimivana listana niiden välttämiseen muissa tuotannoissa. Näitä haaste-
kohtia listatessani haluan nimenomaan tuoda esille haasteita vapaaehtoistuotantoon 
liittyen enkä tuoda esiin esimerkiksi perinteisen sudenkuopan viestinnän, sekä orga-
nisoinnin ongelmat niiden ollessa haasteita tapahtumatuotannossa ylipäätään. 

Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistoiminnassa olemme pitäneet periaatteena toimin-
nan avoimuuden kaikille. Toiminnan ollessa avointa kaikille, tarkoittaa se myös työs-
kentelyä hyvin eri ikäisten ja taustaisten vapaaehtoisten kanssa. Myös vapaaehtoisten 
kokemus töistä ylipäätään vaihtelee suuresti ja monelle vapaaehtoistyö on ensikoske-
tus työntekoon sekä siihen liittyviin vaatimuksiin. Myös vaikeasti työllistyvillä sekä 
syrjäytymisvaarassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada kokemus merkittäväs-
tä tekemisestä ja ensimmäinen työkokemus vapaaehtoistyön kautta. Tikkurila Festi-
vaalin vapaaehtoisten joukko pitää sisällään muun muassa maahanmuuttajia, ala-
ikäisiä, erilaisia keskittymishäiriöitä omaavia sekä kehitysvammaisia vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoisten johtamisessa onkin otettava huomioon erilaisten ihmisten toiminta-
kyky erilaisiin tehtäviin, sekä oikea viestiminen ihmisille. Tavoitteena luoda vapaaeh-
toisille johtajan omalla toiminnalla kokemus siitä että he pystyvät, ovat kykeneviä 
sekä toimivat tehtävässään onnistuneesti. Johtajan tehtävänä erilaisten ihmisten 
kanssa toimimisessa korostuu johdettavien vahvuuksista merkityksellisen tekeminen 
sekä taas toisaalta heikkouksista merkityksettömien tekeminen (Karreinen 2016). 
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Vaikka hierarkia on tapahtuman vapaaehtoistuotannossa matala, tulee vapaaehtois-
toiminnassa silti oltava suuntaviivoja, joiden mukaan toimintaa ohjataan. Yhtenäistä 
joukkoa johdettaessa tulee myös sääntöjen oltava kaikille samoja, epäoikeudenmu-
kaisuus ei tue talkoolaisten kunnioitus- tai tasavertaisuuden periaatetta. Vapaaeh-
toisten johtaja pääseekin toimimaan vapaaehtoisjoukon auktoriteettina sekä toisaalta 
olkapäänä sekä kaverillisena, samantasoisena työkaverina ja ohjaajana. Perinteisten 
työntekoa ohjaavien sääntöjen lisäksi tapahtuma- ja festivaalituotantoon oman lisän-
sä tuo erityinen työympäristö. Monien vapaaehtoisten tullessa töihin juuri omia lem-
piartistejaan katsomaan, tulee vapaaehtoisvastaavan varmistua vuoroja suunnitelles-
saan sekä työntekijöiden että myös  artistien turvallisuudesta ja mahdollisuudesta 
suorittaa työnsä rauhassa ja turvallisesti. Haasteena siis myös oikea, onnistunut vuo-
rosuunnittelu sekä lempeä ohjaaminen itse tapahtumassa mutta taas tarvittava rajo-
jen veto ja kurinpito. 

Yhtenä isona haasteena voidaan pitää talkoolaisten sitouttamista. Kun luvassa ei ole 
palkkaa työstä, ei sitä nähdä yhtä velvoittavana kuin esimerkiksi palkkatyöt. Vapaa-
ehtoisryhmä koostuu myös suurilta osin nuorista, joilla ei ole vielä kokemusta työ-
elämästä. Tuolloin sovittuihin töihin liittyvät velvollisuudet voivat olla vieraita. 
Vuonna 2018 Tikkurila Festivaalille hyväksyttiin 482 vapaaehtoisia. Tälle määrälle 
siis lähti sähköposti kertoen heille laitetut työvuorot. Tästä määrästä vuoroon todelli-
suudessa ilmaantui 311 vapaaehtoista. Lähes 200 vuoroon odotetun vapaaehtoisen 
vaje aiheutti resurssivajetta tapahtumassa, josta seurasi se että tapahtumassa käy-
tännössä kaikissa työpisteissä oli puutetta työntekijöistä ja tästä johtuvaa epäsuju-
vuutta. Vapaaehtoisvaje osoitti myös tapahtuminen riippuvaisuuden vapaaehtoisista. 
Tapahtuman ollessa käynnissä, ei lisätyövoiman kutsuminen lennosta paikan päälle 
onnistu kovin yksinkertaisesti. 

Vuonna 2019 edellisen vuoden vapaaehtoiset pääsivät ensimmäisten joukossa ilmoit-
tautumaan seuraavan vuoden talkootiimiin. Talkoolaisille lähetettiin hakulinkki sekä 
talkoolaisten Facebook-sivujen kautta että sähköpostitse. Ennakkohaussa talkoolai-
seksi ilmoittautui muutamassa 135 vapaaehtoista. Palaamisprosentti on siis ollut 
noin 43% . Voisi siis sanoa, että Tikkurila Festivaali on onnistunut vapaaehtoistuo-
tannossaan siinä, että vapaaehtoisena kerran olleet palaavat mieluusti samoihin 
hommiin uudestaan. Kehityksen paikka löytyykin talkoolaiseksi hyväksymisen ja 
vuoroon saapumisen välistä. 
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6.4 Vapaaehtoisten johtaminen case Slush 

Yhtenä menetelmänäni aineiston keruuseen tutkimustani varten haastattelin Nasim 
Selmania. Nasimilla on vankka kokemus vapaaehtoisten johtamisesta tapahtuma-
alalla sekä nyt tutkittavan Tikkurila Festivaalin sekä tietotekniikka – ja start-up-
yrityksiä esilletuovan Slushin tuotantotiimeissä toimiessaan. Haastattelukysymykset 
Nasimin haastattelussa keskittyivät onnistumisiin Slushissa, näiden tapahtumien 
erojen löytämiseen sekä hyvin toimintapojen löytämiseen Tikkurila Festivaalin käyt-
töön. Haastattelu toteutettiin avoimena haastatteluna ja keskustelumme sivusikin 
myös muita talkootyöhön ja sen johtamiseen liittyviä kysymyksiä joita käyn nyt tässä 
läpi. 

Aloitimme haastattelun selvittämällä Selmanin näkemyksiä vahvuuksista vapaaeh-
toisvoimaa käytettäessä festivaaleilla. Selmani toi esille vapaaehtoisten tuoman , ta-
pahtumille elintärkeän työvoimaresurssin vahvuutena. Harva tapahtuma pystyy toi-
mimaan ja pystytään järjestämään ilman tapahtuman vapaaehtoisia. Tapahtumat 
vaativat sitä että niillä on joukossa niitä ihmisiä joilla on halu tehdä ja nähdä kyseisen 
tapahtuman tapahtuvan ja jotka ovat valmiita antamaan panoksensa pro bonona. 
Vapaaehtoistyön vahvuuksina vapaaehtoiselle itselleen Selmani näkee tapahtuman 
mielenkiintoisuuden sekä merkityksellisyyden , syvempi kiinnostus tapahtumaa koh-
taan saa vapaaehtoisen antamaan omaa aikaansa organisaation käyttöön ilmaiseksi. 
Vastavuoroisesti vapaaehtoinen saa vapaaehtoisena toimiessaan paljon syvemmin ja 
paremmin irti tapahtumasta kun he ovat osa sen toteuttavaa tiimiä. Osallistuvat va-
paaehtoiset saavat uusia ystäviä, uusia elämyksiä sekä myös uusia työkokemuksia 
heitä kiinnostavalta alalta. Vapaaehtoistyön tekijöilleen tarjoamat vahvuudet ovat siis 
moninaiset. 

Slushin edustaessa yhtä Suomen menestyksekkäimmistä ja kansainvälisesti noteera-
tuimmista tapahtumista , oli yksi tärkeimmistä asioista Selmanin haastattelua teh-
dessä selvittää ne asiat jotka erottavat Slushin Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuo-
tannossa. Tarkoituksena oli löytää ne asiat joissa Slushissa onnistutaan ja mitä voi-
taisiin ottaa opiksi ja parantaa Tikkurila Festivaalin tuotantoon. Slushin tuotannossa 
on moninkertaisesti vapaaehtoisia Tikkurila Festivaaliin verrattuna, mutta ei juuri 
ollenkaan ”no-show”-tapauksia joissa vuoronsa vastaanottanut vapaaehtoinen jättää 
tulematta vuoroon mitään ilmoittamatta. Viime vuonna Slushin vapaaehtoisporuk-
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kaan kuului 2400 ja ”risat” vapaaehtoista, mutta mainittuja ”no-show”-tapauksia oli 
Selmanin mukaan vain muutama. Täyttä osallistumisprosenttia on mahdoton tavoit-
taa, mutta suuren vapaaehtoisjoukon huomioon ottaen Slushin luvut ovat hämmäs-
tyttävät. Suurin osa Slushin vapaaehtoisista ovat täysi-ikäisiä, mutta tapahtuma tekee 
myös yhteistyötä muutaman lukion kanssa. 

Onnistumisiksi ja syiksi tämän tuloksen takana Selmani listaa seuraavia toimia. Va-
paaehtoisen polku ja prosessi ilmoittautumisesta itse tapahtumaan on Slushissa pal-
jon pidempi ja perusteellisempi kuin voi muissa tapahtumissa olettaa olevan.  

 

”Slushissa pyritään kouluttamaan vapaaehtoisia siihen että ne olis ”parhai-
ta vapaaehtoisia ikinä”, joka pitää sisällään sen että vapaaehtoisille pyri-
tään järjestämään sellaisia koulutuksia esimerkiksi  asiakaspalvelun paris-
sa tai jostain muusta. Hauskalla tavalla, ettei vapaaehtoisetkaan välttämät-
tä koe paineita - -” 

 

Selmanin mainitsema koulutuksen keveys perustuu siihen, että Slush pyrkii tapah-
tumana antamaan kaikille mahdollisuuden loistaa ja tehdä niitä asioita tuotannossa , 
jotka kukin kokee merkitykselliseksi ja mistä on intoa oppia. Päällimmäisenä ajatuk-
sena toiminnan avoimuus kaikille, kaikki otetaan mukaan. Slush ei poikkea tapahtu-
makentästä resurssien puolesta, joten tarvetta apukäsille on paljon ja kaikki apu jota 
tapahtumaan voidaan saada ovat hyvin tervetulleita. 

Vapaaehtoisten sitouttaminen Slushiin järjestetään sekä mainittun  pitkäjänteisen-
koulutuksen ja viestinnän lisäksi organisaation järjestäytyminen. Slushin tuotannos-
sa työskentelevät teamleadit ovat vastuussa aina yhdestä isosta kokonaisalueesta ku-
ten catering. Näiden teamleadien alla on 10 group leadia, jotka teamleadit rekrytoivat 
tiimiinsä. Group leadien rekryämänä ryhmään taas liittyy maksimissaan 10 vapaaeh-
toista. Näin jokaisella vastaavalla ihmisellä tuotannossa on maksimissaan 10 henki-
löä, joiden kysmyksiin he vastaavat säästäen näin aikaa koko tuotannolta. Näin orga-
nisaatio luo sitoutumista sillä että jokaisella vapaaehtoisella on myös joku kenen puo-
leen voi aina kääntyä, ja johon luoda henkilökohtaisemman suhteen. Tällöin myös 
vapaaehtoiset tuntevat enemmän velvollisuutta myös tulla paikan päälle sovittuun 
työvuoroon , koska kontakti tuotannossa on henkilökohtaisempaa. Jokainen leadi 
tapahtumassa on vapaaehtoinen, joka myös näyttää jokaiselle vapaaehtoiselle sen, 
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että enemmän vastuuta saa jos sitä on valmis vastaanottamaan ja haluaa tehdä 
hommia. Lisätty vastuu tekee myös vapaaehtoisille työskentelyn mielekkäämmäksi ja 
motivoi uusien oppien ollessa tavoitteena. 

Pitkäjänteinen yhteydenpito ja vapaaehtoisten kouluttaminen yhtä tapahtumaa var-
ten ovat toimia jotka Selmani näkee sellaisina mitä voisi Tikkurila Festivaalilla tehdä 
vielä enemmän. Slushissa vapaaehtoiset näkevät enemmän ja kun näin tapahtuu, 
myös yhteisöllisyyttä porukan kesken syntyy enemmän kun ihmiset tutustuvat toi-
siinsa. Yhteisöllisyyden ja ystävyyssuhteiden synty johtaa taas osaltaan siihen, että 
vapaaehtoiset kokevat panoksensa ja tapahtuman entistä isommaksi ja merkitykselli-
seksi itselleen. 

Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja luomiseksi on organisaatiossa myös pyritty kommu-
nikoimaan ja viestimän sitä, että jokainen on aidosti tervetullut mukaan toimintaan 
sellaisena kuin haluaa. Tapahtumaan on pyritty luomaan mahdollisimman turvalli-
nen ilmapiiri, jotta kaikki teknologia-alasta tai start-upeista olisivat tervetulleita mu-
kaan taustastaan riippumatta. Vapaaehtoisten kanssa viestittäessä ollaan painotettu 
ainoastaan kahta tärkeintä ominaisuutta, joiksi Selmani listasi innostuneisuuden se-
kä oppimisen halun. Näen Slushin vapaaehtoistuotannon poikkeavan niin sanotusta 
”perinteisestä” festivaalin vapaaehtoistuotannosta siinä, että vapaaehtoisia kannuste-
taan ja ”ajetaan heittäytymään vielä enemmän uusiin oivalluksiin ja kokemuksiin. 

”Aina kun astuu pois mukavuusalueelta niin se kehittää” 
 

Esimerkkinä Slushin tuotannon ilmapiiristä Selmani kertoo omakohtaisen kokemuk-
sen vapaaehtoisena toimimisesta Slushista. Tuolloin Selmani laitettiin yhtäkkiä esiin-
tymislavalle puhumaan englantia isolle yleisölle. Tuolloin tehtävä tuntui pelottavalle, 
mutta nimenomaan kuvatun kaltaiset itsensäylittämiskokemukset ovat niitä joihin 
toiminnassa pyritään. Slushissa pyrkimyksenä on tarjota vapaaehtoisile kyseisiä 
mahdollisuuksia tehdä ja uskaltaa. 

Vapaaehtoisten johtajana Slushissa Selmani on pyrkinyt olemaan mahdollisimman 
positiivista energiaa kaikille antava, sekä kannustava persoona. Isoimpana tavoittee-
na ja pyrkimyksenä on se tilanne, että jokainen vapaaehtoinen tuntisi olonsa muka-
vaksi. Selmanin tavoitteena on omalla käytöksellään kiittää jokaista vapaaehtoiseksi 
tulevaa ihmistä oman aikansa antamisesta tapahtumaan ja avusta tapahtuman järjes-
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tämiseksi. Ison osallistujamäärän vuoksi esimerkiksi juuri kiitoksen välittäminen 
henkilökohtaisesti jokaiselle vapaaehtoiselle on ollut haaste, mutta siinä on yritetty 
parhaansa. Lisäksi tavoitteena Slushin vapaaehtoistuotannossa on ollut aiemmin 
mainitun kannustavan ilmapiirin jatkaminen myös tilanteisiin joissa on käynyt jokin 
epäonnistuminen. Näiden tilanteiden tullessa vastaan ei ketään syyllistetä tilanteesta 
vaan siitä opitaan keino miten asioita ei kannata tehdä ja jatkaa toisella tavalla. Na-
sim on nähnyt tämän hyvänä toimintatapana sekä oivana keinona luomaan kannus-
tavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä. 

Vapaaehtoisten motivoinnista parhaiten ja parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen-
sa puhuttaessa, näkee Nasim tärkeänä vapaaehtoisen saamat henkiset edut osallis-
tumisestaan ja niiden ymmärtäminen. Suurimpina arvoina osallistumisesta hän nä-
kee uuden oppimisen sekä uusien työkalun saamisen omaan elämään sekä työhön. 
Vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan samoista asioista kiinnostuneisiin, luomaan 
verkostoja ja tapaamaan ihmisiä joita ei muuten tapaisi. Näistä syistä myös Selmani 
tekee ajoittain edelleen vapaaehtoisena töitä eri organisaatioissa. 

Kun kysymys on työstä, josta työntekijä ei rahallisesti hyödy, pitää se ottaa huomioon 
työntekijöiden eli vapaaehtoisten motivoinnissa. Motivointikeinona ei toimi pakot-
taminen tai lahjominen, vaan johtajuutta ja motivointia tulee tehdä oman esimerk-
kinsä kautta. Selmani pitää hyvin tärkeänä vapaaehtoisten kanssa toimittaessa sen, 
että kaikki ovat työskentelyssä mukana ja että vapaaehtoiset näkevät myös vpaaeh-
toisten johtajat tekemässä osittain samoja tehtäviä. Myös omaan puhetapaansa on 
tärkeää kiinnittää huomiota ja tsempata omaa tiimiä eteenpäin pakotuksen ja käsky-
tyksen sijaan. 

 

”Pitää olla sellanen rennon kaverimainen jopa, et se on paras (johtamista-
pa). Mut sit välillä myös osoittaa sellaista johtajuutta sellaisella omalla 
esimerkillä että talkoolaiset näkee myös sut työn touhussa, se on tosi tär-
keetä. Jos siellä joku istuu norsunluutornissa ja kattoo netflixii samalla 
kun muut tekee niin ja sit saa siitä viel palkkaa niin se ei näyttäydy kovin 
hyvänä talkoolaisille. Sellanen oma esimerkki on paras tapa johtaa” 

 

Matalan hierarkian ja kokemuksien lisäksi vapaaehtoisten motivointikeinona toimii 
edelleen erilaiset juhlat ja muistamiset joita organisaatio vapaaehtoisille järjestää. 
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Näiden tapahtumien järjestäminen on aina sisällytetty Slushin kokonaisbudjettiin. 
Yleensä kyseisiin juhliin tapahtuma on saanut myös erilaista apua ja  sponsorointeja 
yrityksiltä. Kuitenkin aina kun Slushilla on mahdollisuus ollut, niin tapahtuma on 
halunnut osoittaa kiitollisuutta vapaaehtoisiaan kohtaan erilaisia juhlia järjestämällä. 

Kulttuurialan vapaaehtoistyön tulevaisuuden Selmani näkee kirkkaana, työkokemuk-
sensa ansiosta hän on päässyt seuraamaan vapaaehtoismäärien kehitystä kahdessa 
eri organisaatiossa. Talkoolaisten määrässä ei ole ollut havaittavissa ainakaan mää-
rän laskua vaan myös Selmani on huomannut vapaaehtoistyöhön osallistumisen suo-
sion kasvun. Tapahtumissa vapaaehtoisena työskenteleminen nähdään arvokkaana 
väylänä kartuttamaan kokemusta, jota ei muuten olisi mahdollista saada. Tärkeäksi 
koetaan oman panoksen antaminen tärkeäksi kokemansa asian edistämiseen sekä 
oman kädenjäljen jättäminen tapahtumaan. Selmani ei usko että vapaaehtoistyösken-
tely tulisi loppumaan tapahtumista puhuttaessa missään vaiheessa, mutta vapaaeh-
toistyötä teettäessä tulee ottaa huomioon tulevaisuuden haasteet sekä lakitekniset 
rajoitteet työhön. 

Tulevaisuuden vapaaehtoisuudelta kulttuurikentällä Selmani toivoo oikeita päätöksiä 
vapaaehtoistyön suhteen päättäjiltä. Kauaskantoiset ja oikeat päätökset ovat avain-
asemassa vapaaehtoistyön säilyttämiseksi hyödyllisenä sekä niitä teettävälle organi-
saatiolle että vapaaehtoiselle itselleen. 

” Tähän hyvä esimerkki oli se että joku opiskelija haluu olla mukana jolla 
ei varaa ostaa festarilippua ja tulee tekee vapaaehtoistyötä että sen saa ja 
säästää. Mutta jos se otetaan verotuksessa tuloks ja on muuten elänyt 
suunnitelmallisesti että kuinka paljon pystyy tienaa ja sitten jos se menee 
tollasesta pois että joutuukin maksaa tukia takas niin on se aika harmi ett-
ei omalla ajalla pysty tekemään tollasta (vapaaehtoistyö).” 

 

Useilla festivaaleilla nähty suunnanmuutos pelkkien urheiluseurojen käytöstä tapah-
tumien työvoimana näyttäytyy Selmanille osittain menetyksenä. Seurojen korvatessa 
tapahtuman vapaaehtoiset, muuttuvat myös tekijöiden motivaatio osallistumiseen. 
Tuolloin tekijöiden ulkopuolelle jäisivät kokonaan ne vapaaehtoiset, jotka omaavat 
suurta kiinnostusta musiikkia tai yleisesti alaa kohtaan. Tämän lisäksi tästä kehitys-
suunnasta kärsii ne, joiden olisi ilman talkootöitä mahdoton osallistua musiikkifesti-
vaaleille. 
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 Seuran kautta töihin saapuvat eivät myöskään välttämättä ole yhtä motivoituneita 
vapaaehtoistöihin kuin oma-aloitteisesti hommiin hakevat, sillä usein taustalla vai-
kuttaa töistä saatava rahallinen korvaus. Lisäksi osallistumispäätöksen on usein teh-
nyt joukkueen johtaja tai muu kuin vapaaehtoinen itse. 

Kehitysehdotuksena Tikkurila Festivaalin tulevaisuutta varten Selmani nostaa esille 
vapaaehtoisten arvostamisen ja kiittämistavat ylipäänsä. Budjetin ja resurssien niin 
suodessa vapaaehtoisiin voi aina panostaa vielä enemmän, sillä he ovat niitä joita 
ilman tapahtumaa ei olisi mahdollista toteuttaa. 

7 MENETELMÄT JA AINEISTON KERUU 

7.1Haastattelut 

Haastattelut ovat oivia menetelmiä tutkimuksessa kun halutaan saada tietoa haasta-
teltavien mielipiteistä, käsityksistä, arvoista ja kokemuksista. Haastatteluun osallis-
tuu myös tutkimuksen tekijä, sillä kyseessä on vuorovaikutustilanne. Haastatteluissa 
on monia erilaisia muotoja, haastattelu voi olla avoin, puolistrukturoitu tai struktu-
roitu eli lomakehaastattelu. (Jyväskylän yliopisto 2015). 

Haastattelut ovat subjektiivisia tilanteita, jossa haastateltava vastaa kysymyksiin 
omien näkemyksiensä mukaan, siitä syystä sekä haastatteluun valittavat henkilöt, 
että heiltä kysyttävät kysymykset on valittava tarkoin ja oman tutkimuksen aiheeseen 
sopivasti. Haastattelu eroaa tavallisesta keskustelusta sillä, että haastattelun aikana 
haastattelijalla on tilanteessa ohjat käsissään. Haastattelun tavoitteena on saada 
mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja, siksi usein puhutaankin tutkimushaas-
tatteluista (Hirsjärvi&Remes&Sajavaara 2008, 203-204) 

Suoritin haastattelut avoimina haastatteluina, keskustelumaisina hetkinä haastatel-
tavien kanssa. Tässä korostui yksi haastattelun eduista metodina eli joustavuus. Ti-
lanne ja kysymykset elivät tilanteen edetessä ja sain tärkeitä uusia tietoja. Tämä toki 
myös vaikeutti työtäni tai ainakin hidasti sitä, vastausten läpikäynnin ja litteroinnin 
ollessa aikaa vaativaa työtä. Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina, sillä tarkoi-
tuksenani oli saada yksilöllisiä ja luottamuksellisia vastauksia sekä Tikkurila Festi-
vaalin johtamisesta organisaation tasolla, kuin vapaaehtoisten johtamisesta Slushin 
tapauksessa. 
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Päädyin valitsemaan haastattelun toiseksi menetelmäksi opinnäytetyöhöni, sillä 
haastattelun avulla saisin laadullista tietoa Tikkurila Festivaalin organisaation aja-
tuksista johtamisen ja vapaaehtoistuotannon suhteen. Kehitettävät asiat organisaati-
ossa ovat enemmän laadullisia ja esimerkiksi ihmisen kohtaamiseen kohdistuvia, jo-
ten esimerkiksi kyselyt tai muu tilastolllinen fakta ei olisi hyödyttänyt itseäni niin 
paljon tässä työssä. Koin hyödyllisimpänä itselleni avoimen haastattelun, halusin että 
haastattelutilanne olisi lähempänä keskustelua minun ja haastattelemani henkilöiden 
välillä. Tuolloin voisin saada haastattelusta myös enemmän irti ja saada oivalluksia ja  
vastauksia kysymyksiin joita en olisi keksinyt kysyä , puheen luonnollisesti polveilles-
sa ihmisten keskustellessa. Haastateltaviksi valitsin Tikkurila Festivaalin vastaavan 
tuottajan Heidi Hujasen, joka vastaa noin 1000 henkilön johtamisesta festivaaliin 
liittyen, sekä muun muassa Slushissa monia vuosia toimineen Nasim Selmanin. Sel-
mani on toiminut sekä Slushin että Tikkurila Festivaalin vapaaehtoiskoordinaattori-
na ja näiden kahden tapahtuman erotessa toisistaan, uskon hänellä olevan hyviä mie-
lipiteitä työhöni. Selmanin haastattelun kautta tarkoitus on myös käydä läpi Slushin 
käytäntöjä benchmarkingin kautta. 

7.2 Benchmarking 

Benchmarking on menetelmä, jolla verrataan omia suorituksia muiden, yleensä alan 
parhaiden toimijoiden suorituksiin. Menetelmän tarkoituksena on löytää uusia , toi-
mivampia tapoja omaan toiminnan kehittämiseen. Benchmarking on siis keino oppia 
toisilta toimijoilta ja saada ideoita laadun parantamiseen ja oman toiminnan kehit-
tämiseen omassa organisaatiossa.  

Benchmarking ei ole pelkästään ideoiden kopiointia, vaan erilaisten työtapojen sovel-
tamista omiin työtapoihin sopivaksi. Toimivat käytännöt nähdään parhaiten käytän-
nössä jolloin niiden omaksuminen omaan toimintaan on myös helpompaa. Tavoit-
teena on auttaa omaa organisaatiota luomaan uusia ja parempia käytäntöjä omaan 
toimintaan, menetelmä herättää myös tarkastelemaan omaa työyhteisöä, löytämään 
sen heikkouksia  ja keinoja sen toiminnan parantamiseksi. (Parikka, Sauristo 2014) 

Halusin verrata Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistoiminnan johtamista isoihin toimi-
joihin Suomessa, sekä toimijoihin joilla on laadukasta vapaaehtoistuotantoa. Halusin 
keskittyä nimenomaan vapaaehtoistuotannon laadukkuuteen , sen johtamiseen, va-
paaehtoisten motivointiin sekä seikkoihin, joilla Tikkurila Festivaali voisi parantaa 
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vapaaehtoistensa ryhmäytymistä, motivointia , johtamista sekä tuotantoa vapaaeh-
toisten parissa ylipäänsä. 

Benchmarkingissa tärkeää on miettiä tarkkaan kohtia, mihin kehitystä omassa toi-
minnassaan toivoo saavansa sekä organisaatiot joiden toimintaan tutustuu. Kohteen 
tulisi luonnollisesti olla sellainen, jossa kyseiset kohdat toteutetaan paremmin. Sen 
jälkeen tulisi miettiä ja pistää merkille tutkittavan kohteen käytännöissä ne toimet, 
joiden vuoksi he onnistuvat kyseisissä kohdissa paremmin. Näin vierailusta saa eni-
ten hyötyä ja huomio on oikeissa asioissa. Benchmarkattavassa organisaatiossa voi 
kuitenkin tulla myös yllättäviä, toimivia käytäntöjä joten avoimuus ja tarkkaavaisuus 
on tärkeää. Halusin työssäni valita benchmarkattavaksi kohteekseni kansainvälisesti 
menestyneen Start-up-tapahtuma Slushin. Slushin vapaaehtoiset ovat hyvin organi-
soitu porukka erilaisine vastaavineen, joilla on vastuullaan aina jokin tietty alue. Sen 
lisäksi vapaaehtoisia sitoutetaan muihin tapahtumiin verrattuna erinomaisesti eri-
laisten vapaaehtoistapahtumien avulla. Benchmarkingin toteutin haastattelemalla 
Slushin vapaaehtoiskoordinattoria Nasim Selmania, joka on toiminut myös Tikkurila 
Festivaalin vapaaehtoiskoordinaattorina. Kahdessa hyvin erilaisessa tuotannossa 
työskenneltyään Selmani on saanut kokemusta tuotannossa hyvin toimivista ominai-
suuksista, mutta myös asioista joita Tikkurila Festivaalissa toimiessamme voisimme 
parantaa ja kopioida Slushin toiminnasta. 

8 TULOKSET 

8.1 Tulosten johtopäätökset 

Haastattelu Tikkurila Festivaalin vastaavan tuottajan Heidi Hujasen kanssa auttoi 
avaamaan syvempää ymmärrystä johtamisesta ja sen motiiveista sekä tavoitteista 
juuri Tikkurila Festivaalin tapauksessa koko organisaation tasolla. Hujanen valottaa 
haastattelussaan Tikkurila Festivaalin organisaation onnistumisia sekä vahvuuksia 
mutta myös haasteita. Haastattelusta saatujen tietojen perusteella voidaan todeta 
tuotantotiimin onnistumisten pohjautuvan vahvasti yhteiseen yhteisöllisyyden tun-
teeseen tiimissä sekä turvalliseen, henkilöiden mukavuusalueen rajat ylittävään oh-
jaukseen.  

Uusien kokemusten aikaansaanti työntekijöille turvallisessa ympäristössä sekä oman 
uskalluksen ja varmuuden lisääminen  johtamisessa tuli esille myös Selmanin haas-
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tattelussa. Molemmat ovat nähneet tämänkaltaisen johtamisen nimenomaan vahvuu-
tena ja olevan avainasemassa siihen , että tapahtumassa työskentelevät saavat kokea 
onnistumisen tunteita ja ovat siten yhä motivoituneempia. 

Hujasen ja Selmanin haastattelut myös vahvistivat omaa näkemystäni oikeasta lähes-
tymistavasta talkoolaisia johdettaessa sekä yleisesti jotakin työntekijä joukkoa joh-
dettaessa. Positiivisella ja turvallisella ohjauksella ja kannustuksella motivoidaan te-
kijöitä paremmin , he venyvät parempiin tuloksiin ja kehittyvät rohkeammiksi työn-
tekijöiksi. Tekijät myös sitoutuvat paremmin tehtäviin ja ovat täten luotettavia työn-
tekijöitä. 

8.2 Kehitysehdotukset ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen 

Selmanin haastatteluna totetutetun benchmarkingin tuloksena saatiin muutamia sel-
keitä kehitysehdotuksia ja –toimenpiteitä , joihin Tikkurila Festivaalin kannattaisi 
tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Vuoden 2018 Tikkurila Festivaalin vapaaehtois-
ten keskuudessa nähtiin ennätyksellinen ”no-show”-määrä ja Slushin vastaavat luvut 
moninkertaiseen vapaaehtoisjoukkoon nähden tuntuvat uskomattoman hyviltä. Siitä 
syystä näen selkeänä toimenpiteenä Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannon pa-
rantamiseen pitkäjänteisemmän kontaktin vapaaehtoisiin sekä vapaaehtoisorgani-
saation koostumuksen. Itse ajattelin Tikkurila Festivaalin vapaaehtoisten välillä ole-
van hyvän yhteisöllisyyden. Asiaan ei kuitenkaan ole kiinnitetty suuremmin huomio-
ta tai tehty ratkaisuja sen kehittämisen eteen. Siksi uudet toimenpiteet ovat tervetul-
leita. 

Nämä tuleviin tuotantoihin mahdollisuuksien mukaan otettavat toimenpiteet ovat 
pitkäjänteisempi yhteydenpito tapahtuman vapaaehtoisiin pitkin tuotantoaikaa. Re-
surssien mukaan talkoolaisilla voidaan järjestää ohjattuja tapahtumia ja jopa koulu-
tuksista lisää ennen itse tapahtumaa. Talkoolaisten motivointiin tärkeä osa on myös 
talkoolaisten kiittäminen ja erilaiset kiitosbileet, jotka myös Selmani  nosti esille. Täl-
lä hetkellä Tikkurila Festivaalin vapaaehtoisille ei ole ollut mahdollisuutta järjestää 
karonkkaa tai muuta tilaisuutta tapahtuman jälkeen. Näkisin tämän helppona, konk-
reettisena toimenpiteellä jolla kuitenkin olisi suuri vaikutus sekä vapaaehtoisten mo-
tivoinnin että sitouttamisen kanssa. Saadessaan konkreettisen kiitoksen, sekä tutus-
tuessaan  toisiinsa, nousee Tikkurila Festivaalin tärkeys sekä houkuttelevuus osallis-
tua myös tulevana vuonna vapaaehtoisille. 
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Erilaisten juhlien ja tapaamisten lisäksi Slushin toimintamalleista suoraan Tikkurila 
Festivaalin vapaaehtoistuotantoa parantava keino olisi Selmanin mainitsema ”leadi-
portaikko” eli vapaaehtoisvastaavan hallinnassa olevien vastaavien roolien nostami-
nen sekä suurentaminen. Tähän saakka Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannossa 
oikeastaan ainoa vapaaehtoisille viestivä ja kommunikoiva tuotantotiimin jäsen on 
vapaaehtoiskoordinaattori. Tämä on  johtanut siihen, että vapaaehtoiskoordinaatto-
rina toimiva on työllistynyt liiaksi , kun jokainen vapaaehtoinen kysyy askarruttavat 
kysymyksensä häneltä. Sen lisäksi vapaaehtoiskoordinaattori näyttäytyy vapaaehtoi-
sille helposti liian kaukaisena ja vieraana henkilönä kysyä neuvoa ja luoda henkilö-
kohtaisempaa sidettä. Kun toimintatapa muutetaan vastaavien kontaktointiin, saavat 
vapaaehtoiset henkilökohtaisemman kontaktin tuotantotiimistä. Selmanin mukaan 
Slushissa vastaavat luovat omalle tiimilleen tarkoitetun keskusteluryhmän esimerkik-
si Whatsappiin. Näin jokainen tiimi pääsee tutustumaan toisiinsa ennen vapaaehtois-
töitä ja samalla he tietämättään sitoutuvat tapahtumaan syvemmin. Kun vapaaehtoi-
set pääsevät luomaan henkilökohtaisen ja matalan kynnyksen yhteyden tapahtuman 
vastaaviin sekä itse tapahtumaan, nousee heidän halunsa tehdä parhaansa tapahtu-
man onnistumiseksi. Tuolloin myös omaan työvuoroonsa tulematta jättäminen vai-
keutuu kun vapaaehtoinen kokee olevansa henkilökohtaisesti vastuussa panokses-
taan tapahtuman onnistumiseksi. 

Tutkimuksen ja työn tarkoituksena oli lisätä Tikkurila Festivaalin vapaaehtoisjoukon 
motivoinnin työkaluja sekä tiivistää heidän kokemaansa yhteisöllisyyttä. Toiveena 
organisaation puolelta tällöin on motivaation ja yhteisöllisyyden kasvaessa lujittuva 
sitoutuneisuus tapahtumaan sekä tapahtuman kokeminen itselle merkitykselliseksi. 
Haastattelujen tuloksena saatiin selkeät toimintamallit pohjautuen start-up-
tapahtuma Slushin vapaaehtoistuotantoon ja käytäntöihin. 

Vapaaehtoistyön ja Tikkurila Festivaalin organisaation tulevaisuuden haasteista 
saimme selville haastatteluista useita kohtia, joita voidaan joko muuttaa tai joihin 
voidaan kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ne välttääkseen. Haasteina haastatelta-
vat näkivät muutokset organisaatiossa ja tuotantotiimin muutoksissa, vapaaehtoisiin 
panostamisen vähäisyys, seuravetoiseen vapaaehtoistyöhön siirtymisen sekä lakitek-
niset asiat ja niiden  monimutkaisuus vapaaehtoistyötä teettävälle. 
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Haasteisiin voidaan vastata jo tulevien Tikkurila Festivaalien tuotantojen alkuvai-
heissa. Omistajamuutoksen myötä tuotantotiimin muutokset ja sitä kautta työympä-
ristön ja johtajamenetelmien muutokset ovat lähes väistämättömiä. Kuitenkin Tikku-
rila Festivaalin tuotantotiimiin jääneillä on suuri mahdollisuus tässä jatkaa samoja 
perinteitä ja välittää perhemäistä tunnelmaa tuotantotiimin kesken eteenpäin, lisää 
ihmisä siihen mukaan kutsuen. Näkisin tällä hetkellä vapaaehtoisvastaavina toimivil-
la suuren haasteen ja todistamisen paikan tulevien vuosien vapaaehtoisten koostu-
mista mietittäessä. Selmanin haastattelussa esille tulleet seikat ”perinteisen” vapaa-
ehtoisuuden ja sen motiivien valossa , olisi mahdollisimman sitoutuneita työntekijöi-
tä saadakseen Tikkurila Festivaalin kannattavinta pysyä itse tapahtumaan ilmoittau-
tuvissa vapaaehtoisissa. Tapahtumassa on heidän lisäksi työskennellyt seuroja joka 
vuonna porukkaa täydentämässä mutta jos nyt vapaaehtoisista luovutaan , valuu 
vuosien kokemukset ja  tehty työ vapaaehtoisten sitouttamisesta hukkaan. Vapaaeh-
toiset on nähty yhtä tärkeänä osana Tikkurila Festivaalin ”perhettä” kun tapahtuman 
vastaavat tuottajat tai omistajat. 

Vapaaehtoistyöstä puhuttaessa ollaan lähiaikoina puhuttu paljon vapaaehtoistyöhön 
liittyvistä lakiteknisistä asioista. Vapaaehtoisten saadessa työpanostaan vastaan ruo-
kailun tapahtumassa sekä sisäänpääsyn tapahtumaan, tulkitaan nämä palkkaan rin-
nastettaviksi saataviksi. Haasteeseen on vaikea löytää ratkaisua omien työtapojen tai 
työtiimin vaihdoksilla, koska mm. verotukseen liittyvät asiat päätetään muualla eikä 
niihin voi itse vaikuttaa. Kannattaakin kiinnittää huomiota omaan viestintäänsä asi-
asta sekä julkisesti tapahtuman viestintäkanavilla, suoraan vapaaehtoisille sekä vas-
taaville viranomaisille. Jokaisen vapaaehtoisen tarvitessa kulkuluvan tapahtuma-
aluelle osallistuakseen vapaaehtoistöihin ylipäänsä, voi mm. erillisen talkoorannek-
keen käyttä vapaaehtoisille olla perusteltua. Asiasta tulee kuitenkin keskutella vielä 
erikseen verottajan kanssa sillä talkoorannekkeen käyttö on monitulkintainen. Tal-
koojoukkion koostuessa suurelta osin myös työttömistä sekä opiskelijoista, kannattaa 
vapaaehtoisvastaavan huomioida myös vapaaehtoistyöstä saavien etujen mahdolli-
nen vaikutus vapaaehtoisten tukiin. Tukien vähennykseen vapaaehtoiskoordinaattori 
ei voi vaikuttaa, mutta asia on hyvä tiedostaa. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Sekä Hujanen että Selmani omaavat vankan kokemuksen sekä hiljaisen tiedon vara-
son koskien Tikkurila Festivaalia. Täten heitä voidaan pitää luotettavina lähteinä ta-
pahtuman toimintatapoja ja kehityskohtia selvitettäessä. Lisäksi Selmani on kerännyt 
kokemusta vapaaehtoistyön koordinaattorina toimimisesta myös muissa tuotannois-
sa työskennellen, jotka ovat esitelleet hänelle toimivia ja hyväksi havaittuja toimin-
tamalleja. Tikkurila Festivaalin vapaaehtoisvastaavan pestiltä Selmani on ollut poissa 
tämän työn kirjoitushetkellä kaksi vuotta, joka on antanut hänelle objektiiviseen toi-
minnan tarkasteluun vaadittua etäisyyttä itse tapahtumaan.  

9 TOIMINTASUOSITUKSET VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINOINTIIN 

9.1 Vapaaehtoistyö kulttuurikentällä tulevaisuudessa 

Haastatteluista ja tutkimuksesta voimme havaita muutamia tulevaisuuden linjoja 
jonne vapaaehtoistyön kulttuurialalla voidaan kuvitella kehittyvän. 

Vapaaehtoistyön suosio ja vapaaehtoisten määrässä on selkeästi olut havaittavissa 
nousua. Tähän on varmasti vaikuttanut sekä muutos ihmisten motiiveissa sekä ta-
pahtumalippujen tasainen hinnannousu vuosien mittaan. Ihmisiä ajaa vapaaehtois-
työhön oman kädenjäljen jättäminen tapahtumaan, uudet kokemukset sekä mahdol-
lisuus sisäänpääsyyn festivaaleille. 

Vapaaehtoistyön ja sitten taas toisaalta Suomen tapahtumakentän kasvaessa syntyy 
enemmän mahdollisuuksia ja tapahtumia joissa vapaaehtoistyötä tehdä. Siitä syystä 
näen vielä korostuneemmin tärkeänä sen, että vapaaehtoisiin todella panostetaan 
tapahtumassa.  Tähän ei myöskään pelkkä pääsylippu riitä, sillä sitä tarjoavat muut-
kin tapahtumat. Avainasemassa tässä mielestäni on mainittu motivointi ja sitoutu-
miskeinot, yhteishengen luominen porukkaan sekä vapaaehtoisten ”ylimääräinen” 
huomiointi. Huomiointi pitäen sisällään esimerkiksi karonkoita ja juhlia, Selmanin 
mainitsemia koulutuksia tai esimerkiksi hieronta työvuoron keskellä tai muut palve-
lut vapaaehtoisille. 

Jos tulevaisuuden kehitys saa tapahtumat turvautumaan ainoastaan seuravoimaiseen 
vapaaehtoistyöhön menetetään vapaaehtoistyön tärkeimmät edut. Vapaaehtoistyö 
tarjoaa jokaiselle taitoihin, kykyihin tai etnisyyteen katsomatta mahdollisuuden saa-
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da korvaamatonta työkokemusta yleisesti,  mutta myös halutulta tapahtuma-alalta. 
Näen kohottavan vapaaehtoistyön rohkaisevana ja ennaltaehkäisevänä myös esimer-
kiksi syrjäytymisen vastaan taistellessa. Kun vapaaehtoistyö ei aseta vaatimuksia 
osallistuville  vapaaehtoisille ja esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat saavat tärkeä-
ää kokemusta oman panoksensa tärkeydestä sekä mielekästä tekemistä. Samalla me-
netetään vapaaehtoistyöhön osallistuvan joukon moninaisuus. Tikkurila Festivaalille 
osallistuvan vapaaehtoiset koostuvat maahanmuuttajista, opiskelijoista, eläkeläisistä 
, kehitysvammaisista sekä uraihmisistä. Olen kokenut tämän ehdottomasti Tikkurila 
Festivaalin vapaaehtoisten vahvuudeksi, joka on varmasti antanut paljon perspektii-
viä myös jokaiselle vapaaehtoiselle. Samaa diversiteettiä työntekijäjoukkoon ei saavu-
teta pelkkiin seuroihin tukeutumalla. 

9.2 Vapaaehtoistyön tulevaisuus Tikkurila Festivaalilla 

Suurimpana haasteena juuri Tikkurila Festivaalilla on vapaaehtoistöiden muuttami-
nen erilaisten seurojen tekemäksi. Kuten mainitsin aiemmin, on Tikkurila Festivaali 
ainoa festivaali joka Nelonen Media Livellä vielä vapaaehtoistyövoimaa käyttää. Tär-
keimpänä keinona vapaaehtoistoiminnan säilyttämiselle näen työntekijöiden panos-
tus sen etujen esittämiseen ja puolustamiseen. Jos Tikkurila Festivaali onnistuu säi-
lyttämään tunnelmansa tapahtumana sekä asiakkaiden että vapaaehtoisten silmissä, 
voi  ennustaa myös Tikkurila Festivaalin vapaaehtoismäärien nousevan entisestään.  

Kehityskohteisiin huomion kiinnittäminen ja toimintatapojen muutoksen voi luottaa 
parantavan vapaaehtoistuotannon laatua tapahtumassa. Muutoksilla pyrkimyksenä 
on saavuttaa myös parempi prosentti sovittuihin vuoroihin saapumisessa, sillä tapah-
tuman aikana huomattu resurssipula on äärimmäisen vaikeaa korjata enää tapahtu-
man ollessa käynnissä . Resurssipula heijastelee myös tapahtuman laatuun kokonai-
suudessaan sillä työntekijöitä ei riitä tarpeeksi palveluiden sujuvuuden takaamiseen 
joka näkyy asiakkaille esimerkiksi jonoina tapahtumassa. Lisäksi tuotantotiimin 
työntekijät joutuvat rasitukselle jos heillä ei ole tarpeeksi työntekijöitä tiimeissään. 

Konkreettisten kehityskohtien lisäksi vapaaehtoistuotannossa on myös kiinitettävä 
entisestään huomiota joukon johtamiseen ja heille kommunikointiin. Liitteisiin olen 
koonnut ”Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannon käsikirja”- ohjeistuksen . 
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9.3 Työkalut tulevaisuuteen 

Loin Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotannon osa-alueen käyttöön vuosikellon , 
joka on toisinnettavissa myös muihin vastaaviin tapahtumiin sopivaksi. Vuosikello on 
vuoden kuluessa tapahtuvien toimenpiteiden graafinen kaavio. Siitä nähdään selke-
ästi vuoden aikana suoritettavat tehtävät ja sitä voidaan tarkentaa vuoden kuluessa ja 
tehtäviä suoritettaessa. (Wikipedia 2019). Vuosikelloon olen jaotellut jokaisen kuu-
kauden erikseen ja sen lisäksi käyttänyt värikoodeja eri toimintojen selitykseen. Kaa-
viosta työntekijä näkee toimenpiteet jotka ovat rutiineita eli toistuvat läpi prosessin. 
Lisäksi eri koodeilla on merkattu jokaisen kuukauden tärkeimmät tehtävät sekä asiat 
jotka ovat kohtuullisen kiireellisiä tuotannossa. Vuosikellon työtehtävät voi siirtää 
alkamaan minä kuukautena tahansa, joten kello on muokattavissa monipuolisesti 
erilaisiin tapahtumiin. Vuosikello opinnäytetyön liitteenä. 

Lisäksi koostin kehitystoimenpiteiden listan, jonka tarkoituksena on parantaa Tikku-
rila Festivaalin vapaaehtoistuotannon laatua sekä johtajuutta. Kehitystoimenpiteet 
myös tähtäävät yhteisöllisyyden sekä yhteen hitsautumisen lisäämiseen vapaaehtois-
joukossa. Toimintasuunnitelma sisältä myös yleisiä muistettavia asioita jotka ovat 
tärkeitä muistaa vapaaehtoiskoordinaattorina toimittaessa. 

Tulevaisuudessa Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistoimintaa voisi tutkia esimerkiksi 
heidän tyytyväisyytensä määrää ja motivaation kohteita tutkimalla. Organisaation 
sisäinen viestintä sekä vapaaehtoistuotannon viestinnän onnistuminen olisi kohteita 
joissa itse näkisin tutkimisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. 
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Liite 2 . Tikkurila Festivaalin kehitys- ja toimintasuunnitelma 

 

Tikkurila Festivaalin vapaaehtoistuotanto alkaa jo edellisen tapahtuman jälkeen jou-
lukuussa kun vapaaehtoishakulomake avataan edellisessä tapahtumassa vapaaehtoi-
sina olleille. Näin vapaaehtoiset saavat pienen etumatkan vapaaehtoistyöhön ilmoit-
tautuessaan ja samalla paremmat mahdollisuudet mahtua haluamiinsa työvuoroihin. 

Avaa vapaaehtoislomake GEST-järjestelmään. GEST on luotu tuottajilta tuottajille 
joten ohjelmisto mahdollistaa monet toiminnot vapaaehtoisten organisointiin todella 
helpolla. Ota mallia lomakkeeseen aiemmilta vuosilta. Lomakkeen on hyvä sisältää 
perustietojen (nimi, puhelinnumero, sähköposti) lisäksi ainakin erikoisruokavaliot, 
talkoopaidan koko sekä toiveet työvuoron ajankohdasta sekä työtehtävästä. Lisäksi 
lomakkeella on hyvä selvittää vapaaehtoisen mahdolliset pätevyydet kuten hy-
gieniakortti sekä ajokortti. Huomioitavaa: lomakkeesta tulee löytyä tietosuojaselos-
teen hyväksymiskohta. Tietosuojaselosteeseen on hyvä listata mahdollisimman laa-
jasti se mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. Jokaisen vapaaehtoisen tulee 
hyväksyä tietosuojaseloste.  

Hakemuksia on hyvä käydä läpi sen mukaan kun niitä tulee, vapaaehtoiset arvostavat 
sitä että heitä tiedotetaan tulevista vuoroista hyvissä ajoin. Kannattaa kuitenkin miet-
tiä viestiminen vuoroista vapaaehtoisille. Ajankohdallisesti samat vuorot esimerkiksi 
asiakaspalvelupisteissä voi olla kannattavaa kertoa vapaaehtoiselle ainoastaan työ-
tehtävänä ”asiakaspalvelu”. Tämä siitä syystä, että tapahtumatuotannoissa tunnetusti 
tilanteet muuttuvat ja vaihtuvat tiuhaan. Tästä johtuen vapaaehtoisten työtehtävä voi 
muuttua useammankin kerran ennen kuin lopullinen piste on selvillä. Näin sinun ei 
tarvitse kokoajan korjata tietoja vapaaehtoiselle, eikä hänkään ole niin epätietoinen 
siitä mitä häneltä odotetaan. 

Viimeistään pari viikkoa ennen tapahtumaa kannattaa vapaaehtoishaku sulkea. Tämä  
antaa sinulle aikaa käydä rauhassa vapaaehtoistilanne läpi, kartoittaa pisteitä jonne 
tarvitaan enemmän työvoimaa sekä kommunikoimaan jo ilmoittautuneiden vapaaeh-
toisten kanssa. Vapaaehtoismäärästä riippuen voit avata täydennyshaun vielä ennen 
tapahtumaa. Jos tapahtuman vapaaehtoisten määrä näyttää hälyttävän pieneltä, voit 
aloittaa ”kampanjan” jossa jokainen kaverinsa mukaan saanut vapaaehtoinen saa 
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esimerkiksi yhden ylimääräisen sisäänpääsylipun. Lisäksi voit myös yrittää rekrytoi-
da lisää tekijöitä urheiluseuroista. 

Vapaaehtoistuotannossa huomioitavat oikeudelliset kysymykset: 

- Muista tehdä jokaisen vapaaehtoisen kanssa sopimus vapaaehtoistyöstä. So-
pimus pitää sisällään vapaaehtoisen vastuun ja saamat edut sekä halutessasi 
salassapitolausekkeet. 

- Sopimuksen teko on tärkeää muun muassa erimielisyystilanteissa mutta myös 
talkoovakuutusta varten. Moni vakuutusyhtiö vaatii listan osallistuvista va-
paaehtoisista jonka pystyy osoittamaan tarvittaessa sopimuksella, joten se on 
tarpeen. 

- Gdpr. Viime vuoden toukokuussa voimaan tullut asetus takaa tietojen luovut-
tajalle tiedot omien tietojensa käytöstä. Tietosuojaselosteen tulee löytyä va-
paaehtoishakemuksesta ja tietoja tulee käsitellä oikein. Niitä ei saa luovuttaa 
kolmansille osapuolille (poislukien tapahtuman työntekijät sekä esimerkiksi 
vakuutusyhtiö). 

- Verotus. Ota huomioon vapaaehtoistyön verotus ja tiedota siitä vapaaehtoisil-
le. Vapaaehtoistyön teettäjällä on ilmoitusvastuu verottajalle. Selvitä myös Ke-
lan periaatteita ja mahdollisia vaikutuksia vapaaehtoisten saamiin tukiin. 

- Työntekijöille sallitut työajat ja tunnit. Erityisesti ala-ikäisten vapaehtoisten 
kanssa toimittaessa. Tutustu lakiin nuorista työntekijöistä ja tarkista sieltä sal-
litut työtunnit viikon aikana sekä työvuorojen sallittu ajankohta. Pidä huolta 
että vapaaehtositen työpisteiden vastaavat huolehtivat tekijöiden tauotuksista. 

 

Vuosikelloon merkittyjen tapahtumien selitykset: 

Talkooinfo(kirjallinen): jokaiselle vapaaehtoiselle hyvissä ajoin lähetettävä tietopa-
ketti , joka pitää sisällään kaiken mitä vapaaehtoisen tulee tietää. Paketissa on selitet-
ty kaikki käytännöt sekä tulevat aikataulut ja koulutukset , mutta myös vapaaehtois-
ten noudattamat säännöt. Mitä paremmin saat asiat koottua infopakettiin, sitä vä-
hemmän vapaaehtoisilla herää kysymyksiä sinulle. 

Kick-Off: ennen tapahtumaa järjestettävä tilaisuus, jossa vapaaehtoisten on tarkoitus 
tutustua toisiinsa. Kick-offissa tarkoitus on tavata yhdessä rennoissa merkeissä pie-
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nen tarjoilun kera. Kick-offin tarkoitus ei ole toimia infotilaisuutena, vaan ennem-
minkin kontaktin ottona vapaaehtoisille. Lisäksi allekirjoitetaan vapaaehtoissopi-
mukset. 

Talkooinfo: tapahtumaviikolla festivaalialueella järjestettävä infotilaisuus. Infotilai-
suudessa käydään läpi kaikki käytännöt ja säännöt vapaaehtoisuuteen liittyen. Lisäk-
si kierretään festivaalialue ja vapaaehtoisten työpisteiden sijainti. 

 

Tärkeää muistaa vapaaehtoisia koordinoidessa: 

- vapaaehtoiset tulevat monista eri taustoista/kokemuspohjista tapahtumaan 
töihin. Tästä syystä eri vapaaehtoiset vaativat erilaista viestintää sekä perehdy-
tystä. Osalle vapaaehtoisista vapaaehtoistyöt ovat ensimmäinen kosketus työ-
organisaatioon ylipäätään. Tällöin myös työntekoon liittyvät ”itsestäänselvyy-
det” tulee käydä läpi ja perehdyttää. 

- Jokainen luoksesi tuleva vapaaehtoinen tulee vapaaehtoisesti antamaan ai-
kaansa tapahtuman onnistumiseksi. Motivoi siis kannustavasti ja lempeästi 
hyvää ilmapiiriä luoden. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta! 

- Osallistu itse hommiin. Kiireinenkin tuotanto sallii hetken vapaata myös va-
paaehtoistoimistoon. Vapaaehtoisten nähdessä myös sinut samoissa hommis-
sa, luo se yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä nostaa vapaaehtoisen tekemän 
työn arvoa 

- Muista tiivis kommunikointi vapaaehtoisten kanssa, hyvä tiedotus ja perus-
teellinen perehdytys vapaaehtoistehtäviin ovat avainasemassa. Kuten sanottu, 
monet vapaaehtoisista eivät tiedä tulevasta alasta/tehtävistä vielä mitään mitä 
odottaa. Hyvällä tiedotuksella ja perehdytyksellä ehkäiset ohareiden määrää. 

- Nauti! Ota rennosti! Vapaaehtoiset ovat arvokasta, joustavaa ja moninaista po-
rukkaa. Tärkeää on löytää jokaiselle sopiva tehtävä ja kuunnella , jutella ja olla 
läsnä vapaaehtoisille. Rentous on tehtävässä avainasemassa vapaaehtoisia 
kohdattaessa. Kuka haluaisi työskennellä ilmaiseksi huonon pomon alaisena? 

- Työnnä vapaaehtoisia lempeästi ylittämään itsensä, tämä saa heidät ottamaan 
omistajuutta omasta tekemisestään. 
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Ota käyttöön: 

- Tikkurila Festivaalien vakiintunut käytäntö Kick-off kaipaisi mahdolisuuksien 
mukaan myös muita tilaisuuksia joissa vapaaehtoiset pääsevät näkemään toi-
siaan. Ennen tapahtumaa olevat tilaisuudet luovat vapaaehtoisiin henkilökoh-
taisemman suhteen sekä yhteisöön kuuluvuuden tunnetta. Myös tällä ehkäiset 
”no-show”- määrää. Tapahtuman jälkeiset tilaisuudet taas nostavat motivaa-
tiota tsempata vapaaehtoistyössä sekä osoittavat vapaaehtoistyötä teettävän 
organisaation arvostusta tekijöitä kohtaan ja toimivat kiitoksena. Kysy tähän 
joko budjettia kokonaisbudjetista ajoissa tai hanki sponsori. 

- Henkilökohtaisemman suhteen luomiseksi, ota käyttöön eri ”portaat” vapaa-
ehtoiskoordinaattorin ja vapaaehtoisen välillä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 
vapaaehtoisten työpisteillä vastaavana olevat vastaavat olisivat isommassa 
roolissa. He pääsevät luomaan ryhmän , jossa viestiä oman tiiminsä kanssa. 
Samalla tiimi tutustuu toisiinsa jo etukäteen, vapaaehtoiskoordinaattorin työ 
helpottuu ja he luovat tapahtumaan henkilökohtaisemman siteen vastaavan 
kautta. Henkilökohtaisen suhteen luomisen jälkeen on vapaaehtoisuuden pe-
ruuttaminen ”turhaan” vaikeampaa. 
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Liite 3. Haastattelukysymykset Heidi Hujanen 

1. Osaatko kuvailla johtajuutta Tikkurila Festivaalin tiimissä? 

2. Noudatatko jotain johtamisen menetelmää? 

3. Mikä on tavoitteesi tiimin johtamisessa? 

4. Minkä koet olleen paras onnistumisesi johtajana Tikkurila Festivaaliin liittyen? 
Mitkä jutut omassa toiminnassasi johtajana vaikuttivat siihen? 

5. Mikä on paras työkalusi oman toiminnan johtamiseen? 

6. Mikä on Tikkurila Festivaalin tiimin vahvuus? 

7. Missä on onnistuttu tiimin ja sen johtamisen kanssa? 

8. Mikä taas on haaste tiimin johtamisessa? 
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Liite 4. Haastattelukysymykset Nasim Selmani 

1. Mikä on sinun mielestäsi talkootyön vahvuus? 
2. Miten näet talkootyön tulevaisuuden? 
3. Missä Slushissa on onnistuttu talkoolaisten suhteen? 
4. Miten yhteisöllisyys Slushissa on luotu, mitkä näet tärkeimpinä palikoina sii-

hen? 
5. Onko teillä ollut jotain tavoitetta mitä tavoittelette? 
6. Missä olette onnistuneet Slushissa? 
7. Miten parhaiten motivoida ihmistä parhaiten ja parhaaseen suoritukseen työs-

sä josta ei saa rahaa? 
8. Miten Slushin karonkat ja muut juhlat on järjestetty, miten rahoitus on hoidet-

tu? 
9. Minkälaista johtajuutta talkootyön vetäminen tarvitsee ja vaatii, mitä pitää ot-

taa huomioon? 
10. Miten parantaa vapaaehtoisten sitoutumista ja saapumisprosenttia vuoron so-

pimisen ja työvuoron välillä? 
11. Mitä menetetään jos siirrytään seuravetoiseen talkootyöhön? 
12. Mitä korjausehdotuksia on Tikkurila Festivaaleille? 

 

 


