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____________________________________________________________________ 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää onnistunut yleisötapahtuma. Opinnäy-

tetyön toiminnallinen osuus oli jalkapalloturnauksen järjestäminen. Turnauksen ni-

meksi valittiin ”Hyvä Miäle Futis 2019”. Kirjallisessa osuudessa kerrottiin teoriaa ta-

pahtumajärjestämisen eri vaiheista, markkinoinnista sekä tutkimusmenetelmistä. 

Opinnäytetyön tavoitteen vuoksi, tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka järjestää on-

nistunut yleisötapahtuma ja kuinka sen onnistuneisuutta voidaan mitata. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ja se sisälsi niin kvalitatiivisia kuin kvanti-

tatiivia tutkimusmenetelmiä. Työn kvalitatiivinen osuus koostui haastatteluista ja ha-

vainnoinnista, joita hyödynnettiin aineistonkeruussa. Kvantitatiivinen puoli sisälsi 

asiakastyytyväisyyskyselyn itse tapahtumasta. 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 -jalkapalloturnaus järjestettiin Länsi-Porissa 29.5.2019 kello 

13 -17 välillä. Turnaus toteutettiin yhteistyössä Musan Salaman sekä Iceheartsin 

kanssa. Tapahtumapaikkana oli Musan Salaman jalkapallokenttä. Turnauksen teemana 

oli tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikuntaa. Kaikki tapahtumasta saadut tulot 

ohjattiin lyhentämättömänä Musan Salaman sekä Iceheartsin toiminnan tukemiseen. 

Osallistujia turnauksessa oli yhteensä noin 80. Suurin osa heistä oli pelaajia, mutta osa 

myös katsojia. Hyvä Miäle Futis -turnaus oli osana isompaa tapahtumakokonaisuutta, 

johon kuului myös myöhemmin illalla pelattu Musan Salaman ja AC Oulun välinen 

jalkapallo-ottelu. 
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The aim of this thesis was to organize a successful event. This thesis consists opera-

tional part and written report. Written report contains theory about event management, 

marketing communications and research methods. The purpose of the operational part 

was to host a football tournament. The research question of this thesis was how to 

organize successful event. 

This thesis is practice-based, and the used research methods were both qualitative and 

quantitative. The qualitative part contains different kind of interviews and surveys, 

while the quantitative research material was collected by customer satisfaction survey 

during the event. Results were analysed after. 

The football tournament was held in Pori on 29th of May 2019 from 1 pm to 5 pm at 

the home stadium of a local football team called Musan Salama. The tournament was 

organized in cooperation with Musan Salama and organisation called Icehearts.  The 

theme of the tournament was to support and fund local children sport and welfare. 

Therefore all the income received was given to charity. Approximately 80 participants 

attended the event. Majority of them was players, but also few as a spectator. After the 

football tournament the participants had a possibility to watch second-level football 

match between Musan Salama and AC Oulu which was played nearby. 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 6 

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖASETELMAT ......................................................... 7 

 Toiminnallinen opinnäytetyö ......................................................................... 7 

 Teoreettinen viitekehys .................................................................................. 8 

 Tutkimustehtävä, tarkoitus ja tavoite ............................................................. 8 

3 PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT ........................................................................... 9 

 Musan Salama ry............................................................................................ 9 

 Icehearts ry ................................................................................................... 10 

4 TAPAHTUMAJÄRJESTYKSEN VAIHEET ...................................................... 11 

 Tapahtuman suunnittelu ja ideointi .............................................................. 11 

 SWOT-analyysi............................................................................................ 13 

 Tapahtuman tavoite ...................................................................................... 14 

 Henkilöstö .................................................................................................... 14 

 Tapahtumapaikka ......................................................................................... 15 

 Ajankohta ..................................................................................................... 16 

 Kohderyhmä ................................................................................................. 17 

 Budjetti ......................................................................................................... 18 

 Sponsorointi ................................................................................................. 19 

5 TURVALLISUUS JA LUPA-ASIAT ................................................................... 21 

 Elintarvikelupa ............................................................................................. 22 

 Anniskelulupa .............................................................................................. 23 

6 MARKKINOINTIVIESTINTÄ ............................................................................ 24 

 Perinteinen media......................................................................................... 24 

 Henkilökohtainen myynti............................................................................. 25 

 Facebook-mainonta ...................................................................................... 25 

 Ulkomainonta ............................................................................................... 27 

 Word-of-mouth-markkinointi ...................................................................... 28 

7 HYVÄ MIÄLE FUTIS 2019 ................................................................................. 29 

 Turnauksen säännöt ..................................................................................... 29 

 Osallistuminen ............................................................................................. 29 

 Lippukategoriat ............................................................................................ 30 

 Tapahtumapäivä ........................................................................................... 30 

8 TUTKIMUSMENETELMÄT ............................................................................... 31 

 Laadullinen tutkimusmenetelmä .................................................................. 31 

 Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät ................................... 31 



 

8.2.1 Havainnointi  .................................................................................... 34 

8.2.2 Haastattelut  .................................................................................... 32 

8.2.3 Benchmarking  .................................................................................... 35 

 Määrällinen tutkimusmenetelmä .................................................................. 36 

8.3.1 Kysely aineiston keruutapana ............................................................. 36 

8.3.2 Kyselyn analysointi ja johtopäätökset ................................................ 38 

9 LUOTETTAVUUSTARKASTELU ..................................................................... 41 

10 POHDINTA ........................................................................................................... 42 

11 YHTEENVETO .................................................................................................... 43 

LÄHTEET .................................................................................................................. 45 

LIITTEET .................................................................................................................. 47 

 

  



6 

 

1 JOHDANTO 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä ja mitä eri asi-

oita tapahtuman organisoinnissa tulee ottaa huomioon. Työn toiminnallisena osuutena 

on jalkapalloturnauksen järjestäminen Länsi-Porissa 29.5.2019. Työn teoreettinen 

puoli käsittelee tapahtumajärjestämisen teoriaa, markkinoinnin teoriaa sekä avaa kva-

litatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmien taustaa. 

 

Turnauksen nimeksi valittiin ”Hyvä Miäle Futis 2019”, joka juontaa juurensa 2016 

järjestettyyn jalkapalloturnaukseen. Opinnäytetyön aiheen idea lähti omasta henkilö-

kohtaisesta kiinnostuksesta jalkapalloa ja tapahtuman järjestämistä kohtaan. Idea tur-

nauksen järjestämisestä syntyi kesällä 2018, jolloin päätin yhdistää nämä kaksi kiin-

nostuksen kohdetta ja luoda Poriin tapahtuman, jossa on jalkapalloa pelaamalla mah-

dollisuus tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Turnauksen mottona onkin ”pelaa ja tee 

samalla hyvää”. Ensimmäiset yhteydenotot potentiaalisille yhteistyökumppaneille lä-

hettiin syyskuussa 2018. Projektin pituus on noin yhdeksän kuukautta. 

 

Turnauksesta saadut tulot kerätään lyhentämättömänä pääyhteistyökumppaneiden Ice-

hearts ry:n sekä Musan Salama ry:n lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Hyvä 

Miäle Futis 2019 -turnauksen lisäksi joukkueen pelaajilla on mahdollisuus osallistua 

illalla pelattavaan Musan Salaman ja AC Oulun väliseen jalkapallo-otteluun Pori sta-

dionilla. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖASETELMAT 

 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi opinnäytetyön muodoista ammattikorkeakou-

lussa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskeistä on, että sillä pyritään ohjeistamaan, 

opastamaan tai järjestämään toimintaa. Lyhyesti voidaankin sanoa, että toiminnallisen 

opinnäytetyön lopputuloksena on aina jotain konkreettista, kuten esimerkiksi tapahtu-

man toteuttaminen, perehdyttämisopas tai turvallisuusohjeistus. Hyvä opinnäytetyön 

aihe on kiinnostava, jotta sitä on mielekästä tehdä. Usein aihe nousee koulutusohjel-

man opinnoista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on suositeltavaa, että työllä on toimeksiantaja. Toi-

meksiantaja voi olla nykyinen tai entinen työantaja, mutta myös työelämän ulkopuo-

lelta henkilö tai organisaatio. Toimeksi annetun opinnäytetyön avulla voi näyttää omaa 

osaamistaan laajemmin ja herättää kiinnostusta työelämässä siltä sektorilta, jossa nä-

kee tulevaisuuden haaveammatin. Toimeksi annetut opinnäytetyöaiheet lisäävät vas-

tuuntuntoa ja opettaa laajemman projektin hallintaan, joka pitää sisällään suunnittelua, 

tietyt toimintaehdot ja -tavat, täsmällinen aikataulutus ja tiimityö. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 16-17.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on jatkuvaa vuorovaikutusta tekemisen ja kirjoittamisen 

välillä. Toiminnallista opinnäyteyötä tehdessä kielellistetään käytännössä tehty työ ra-

porttimuotoon. Raportista tulee tulla ilmi, mitä on tehty, miksi ja miten se on tehty, 

millainen on ollut työn prosessi ja mihin tuloksiin ja johtopäätöksiin on päädytty. 

Olennaista on myös raportoida, kuinka omaa toimintaa ja oppimista on arvioitu, näin 

työn lukija voi myös päätellä miten opinnäytetyössä on onnistuttu. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 65.) 
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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Työn toiminnallisen osuuden lopputuloksena 

on konkreettinen tuote, Hyvä Miäle Futis 2019 -jalkapalloturnaus. Opinnäytetyöllä ei 

varsinaisesti ole tilaajaa, vaan idea lähti omasta henkilökohtaisesti kiinnostuksesta, 

jossa päätin yhdistää omat kiinnostuksen kohteet, jalkapallon ja tapahtumajärjestyk-

sen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Musan Salama ry:n sekä Icehearts ry:n 

kanssa. 

 Teoreettinen viitekehys 

Työn teoreettisena viitekehyksenä on tutkia tapahtumajärjestyksen teoriaa vaihe vai-

heelta sekä markkinoinnin teoriaa tapahtumajärjestämisen osalta. Työssä käydään läpi 

myös tutkimusmenetelmien teoriaa. Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on oh-

jata ja tukea työn toiminnallista puolta. Lähteinä on käytetty painettua, sähköistä kir-

jallisuutta ja eri julkaisuja internetissä. 

 Tutkimustehtävä, tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää, kuinka järjestää onnistunut yleisöta-

pahtuma ja käydä läpi vaiheittain mitä eri toimenpiteitä tapahtumajärjestykseen sisäl-

tyy. Työn tavoitteena on luoda kaikille kiinnostuneille avoin, matalan kynnyksen jal-

kapalloturnaus, josta saadut tulot kerätään työn toimeksiantajien, Icehearts ry:n sekä 

Musan Salama ry:n toiminnan kehittämiseen. Jalkapalloturnaus on yhden päivän mit-

tainen tapahtuma, jossa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan kilpaillen koko turnauksen 

voitosta. Tapahtuman tarkoituksena on edistää porilaista jalkapallokulttuuria sekä tar-

jota muillekin kuin vain lajia harrastaville mahdollisuus pelata turnausmuotoinen kil-

pailu. 
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3 PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT 

 Musan Salama ry 

Musan Salma on vuonna 1960 perustettu porilainen jalkapalloseura. Etenkin alkuvuo-

sina seuran toiminta keskittyi pääsääntöisesti Länsi-Porin alueelle, missä sen nykyinen 

kotikenttäkin sijaitsee. Musan kotikenttä on saanut lempinimekseen ”Musan Wem-

bley”, joka on nimetty tunnetun jalkapallostadionin Lontoon Wembleyn mukaan. (Mu-

san Salaman www-sivut 2019.) 

 

Alkuvaiheissa Musan Salamassa oli jalkapallon lisäksi mahdollista myös harrastaa jää-

kiekkoa, mutta myöhemmin 1970- luvulla seura päätti keskittyä vain jalkapalloon. Si-

säjalkapallo futsal on tullut myöhemmin vielä pysyvästi seuran lajivalikoimaan. Mu-

san Salama ei ole pitkästä taipaleesta huolimatta pelannut Suomen korkeimmalla sar-

jatasolla, Veikkausliigassa. Parhaimpina kausina seura on kuitenkin pelannut toiseksi 

korkeinta sarjatasoa, Ykköstä. Vuoden 2017 lopun tehdyn selvityksen mukaan seuralla 

on 827 lisenssipelaaja ja luku kasvaa vuosi vuodelta. (Musan Salaman www-sivut 

2019.) 

 

Seura on tarkoitettu niin tytöille kuin pojillekin. Junioripelaajat ovat enemmistö seuran 

lisenssipelaajista, joita on yhteensä noin 600. Tyttöjen lukumäärä näistä on 150. Myös 

erityislapsille on oma joukkue, Pallosalamat. Loput pelaajista ovat aikuispelaajia mies-

ten ja naisten edustusjoukkueessa, miesten ja naisten harrastejoukkueessa, futsalin 

miesten ja naisten joukkueessa sekä iäkkäämpien ihmisten ikämiesjoukkue. Näiden 

lisäksi seura järjestää myös toimintaa ”MuSa-veteraaneille”, joille on myös oma jouk-

kueensa, Rullaattorit. (Musan Salaman www-sivut 2019.) 
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 Icehearts ry 

Icehearts ry on vuonna 1996 Vantaalla perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on en-

naltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä joukkueurheilun avulla, edistää sosiaali-

sia taitoja sekä luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo kasvuvai-

heiden läpi. Iceheartsin ovat perustaneet isä ja poika, Ilkka ja Ville Turkka. Yhdistyk-

sen perustamisesta lähtien tavoitteena on olla valtakunnallinen järjestö, jotta pystytään 

tavoittamaan mahdollisimman moni syrjäytymisvaarassa oleva lapsi. Ydintarkoituk-

sena on, että lapsi saa mahdollisuuden harrastaa ja tuntea olevansa osa yhteisöä. 

 

Icehearts tarjoaa toimintaa joukkueurheilun avulla koulun ja vapaa-ajan tueksi. Toi-

minta on pitkäkestoista ja yksi joukkue toimii 12 vuoden ajan yhdessä, saman joukku-

een ohjaajan kanssa. Joukkuetta ohjaa ammattilaiset ja tarkoituksena on tarjota kasvun 

tukea lapsille ja perheille, ketkä ovat avun tarpeessa. Joukkueen kasvattajat ovat tu-

kena myös esimerkiksi oppitunneilla kannustamassa sekä ylläpitämässä opiskelurau-

haa. Iceheartsin toiminnan tulokset ovat tutkitusti lisännyt lasten ja nuorten hyvinvoin-

tia sekä tuottanut yhteiskunnalle säästöä taloudellisesti. (Iceheartsin www-sivut.) 

 

Icehearts on toiminnallaan voittanut useita merkittäviä palkintoja Suomessa, joita ovat 

muun muassa: vuoden kulttuuriteko urheilussa urheilugaalassa 2009, valtakunnallinen 

toivon tuoja -palkinto vuonna 2013 sekä vuoden kasvattaja -palkinnon vuonna 2012. 

(Iceheartsin www-sivut.)  
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4 TAPAHTUMAJÄRJESTYKSEN VAIHEET 

 Tapahtuman suunnittelu ja ideointi 

Tapahtuman huolellinen suunnittelu auttaa tunnistamaan ovatko tavoitteet realistisia 

ja että onko tapahtumaa järkevää toteuttaa. Alussa tavoitteet on hyvä kirjottaa selkeään 

ja helposti ymmärrettävään muotoon. Näin ne on helppo välittää muille tapahtuma-

organisaatioon kuuluville henkilöille. Selkeät ja yksinkertaiset tavoitteet auttavat myö-

hemmin myös tapahtuman markkinoinnissa, kun vieraille tulee nopeasti mielikuva, 

mistä on kyse. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Tapahtuman suunnittelulla ja ideoinnilla on tarkoituksena luoda keinoja, joilla tapah-

tuman tavoitteet saadaan toteutettua ja itse tapahtumasta tulee onnistunut. Hyvä suun-

nittelu tapahtuman alkuvaiheessa auttaa myös myöhemmin pysymään aikataulussa ja 

parantaa tuotantotehokkuutta. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Ideoinnin tukena voidaan hyödyntää toimintaidea-mallia, joka koostuu seitsemästä 

erillisestä asiaryhmästä. Nämä seitsemän toimintamallia voidaan myös ilmaista seu-

raavilla kysymyksillä: 

 

Miksi? - tapahtuman tavoite 

Mitä?  - tapahtuman tuote 

Missä?  - tapahtumapaikka 

Milloin?  - tapahtuman ajankohta 

Kenelle? - tapahtuman kohderyhmä 

Miten? - järjestäjien tapa toimia 

Mielikuva?  - järjestäjien imago 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 35.) 

 

Ideointivaiheessa kerätään paljon ideoita useista eri näkökulmista, eikä tässä vaiheessa 

ole vielä tärkeää ovatko ideat oikeasti realistisia toteuttaa. Ideoinnissa kannattaa käyt-

tää hyväksi erilaisia menetelmiä, joilla voidaan vauhdittaa ideoiden syntyä. Menetel-

miä on maailma täynnä, mutta usein riittää yksi tai kaksi, mikäli niitä osataan käyttää 
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ja hallita hyvin. Mikäli ideointia tehdään ryhmässä, on hyvä, jos ryhmässä on vähin-

tään yksi henkilö, joka hallitsee menetelmän käytön hyvin ja sitä osataan käyttää te-

hokkaasti. Suosituimpia ideoinnin menetelmiä ovat aivoriihitoiminta, tuplatiimimene-

telmä sekä mind mapping. (Kauhanen ym. 2002, 35-36.) 

 

Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös pohtia tapahtuman mahdollisuuksien lisäksi 

myös heikkoja puolia. Mitkä ovat tapahtuman uhat ja heikkoudet? Perinteinen SWOT-

analyysin tekeminen auttaa tapahtumajärjestäjää listaamaan kaikki tapahtumaa koske-

vat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 turnauksen suunnittelu ja ideointi alkoivat syksyllä 2018 noin 

yhdeksän kuukautta ennen itse tapahtumapäivää. Idea jalkapalloturnauksen järjestämi-

sestä syntyi aikaisemmista kokemuksista vastaavanlaisista tapahtumista sekä henkilö-

kohtaisesta kiinnostuksesta lajia ja alaa kohtaan. Omat kokemukset turnauksista ovat 

olleet lähes poikkeuksetta positiivisia ja tapahtumien iloinen ilmapiiri sekä urheilulli-

suus viehätti myös itseäni kokeilemaan, minkälaista olisi järjestää oma turnaus. Koin 

myös, että tapahtuma voisi soveltua erinomaisen hyvin yrityksille virkistyspäiväksi. 

Tästä syystä päätin jo alkuvaiheissa lähteä suuntaamaan tapahtumaa erityisesti pori-

laisten yritysten henkilöstöille. Kaikki mieleen tulleet ideat pyrin listaamaan ylös myö-

hempää varten. Vähemmän realistiset ideat karsiutuivat myöhemmin matkan varrella 

pois. Kaikki ideat kuitenkin oli hyvä käydä päässä läpi, sillä usein idea johti johonkin 

toiseen. 

 

Alusta alkaen pidin selvänä, että tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi olisi hyvä 

saada joku jalkapalloseura. Ensimmäisenä otin yhteyttä paikalliseen jalkapalloseuraan 

Musan Salamaan ja kyselin heidän kiinnostustaan ja mahdollisuuttaan lähteä tapahtu-

maan pääyhteistyökumppaniksi. Musan Salaman mukaantulo teki suunnitelluista ide-

oista realistisempia toteuttaa ja alensi tuntuvasti myös järjestelyistä koituvia kustan-

nuksia. Kaikki turnaukseen tarvittavat materiaali tulevat Musan Salaman kautta kuten 

jalkapallot ja liivit. Itse tapahtuma myös järjestetään heidän kotikentällään Länsi-Po-

rissa. Myöhemmin toiseksi pääyhteistyökumppaniksi tuli mukaan Icehearts ry. 
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Turnausta suunniteltiin yhdessä sekä Iceheartsin kasvattaja Jani Söderlingin sekä Mu-

san Salaman toiminnanjohtajan Petteri Lahden kanssa. Vuodenvaihteessa Musan toi-

minnanjohtaja Lahti jäi pois ja tilalle tuli Kari Löytökorpi. Toiminnanjohtajan vaih-

doksesta ei kuitenkaan aiheutunut haittaa, sillä vanhat ideat ja suunnitelmat otettiin 

käyttöön myös uuden johtajan kanssa ja niitä jalostettiin lisää. Koko suunnitteluvai-

heen aikana istuimme yhdessä viisi kertaa alas. Muuten ajatuksia ja ideoita vaihdettiin 

pääsääntöisesti puhelimitse. 

 SWOT-analyysi 

SWOT tulee englanninkielen sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats. 

Edellä mainitut neljä teemaa voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, sisäisiin ja ulkoi-

siin tekijöihin. Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, joihin voi usein itse 

vaikuttaa. Mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä, ja niihin voi olla vaikea tai 

mahdoton vaikuttaa. (Opetushallituksen www-sivut 2019.) 

 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

- Hinnoittelu (kaksi eri hintaa) 

- Yhteistyökumppaneiden kokemus tur-

nausten järjestämisestä 

- Sijainti 

- Tuttu laji useimmille 

- Yhteistyökumppaneiden kontaktiver-

kosto 

 

- Sääolosuhteet 

- Uusi tapahtuma 

- Sponsorien ja yhteistyökumppaneiden 

tuet 

- Oheisohjelma tapahtumassa 

 

Heikkoudet Uhat 

- Ajankohtana arkipäivä 

- Ennestään tuntematon tapahtuma 

- Oma henkilökohtainen kokematto-

muus tapahtumajärjestämisestä 

- Muut yhtäaikaiset tapahtumat 

- Sääolosuhteet 

- Mahdolliset loukkaantumiset itse ta-

pahtumassa 

- Epätasaiset ottelut 

Kuvio 1. Turnauksen ideoinnissa käytetty SWOT-analyysi. 
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 Tapahtuman tavoite 

Tapahtumalla voi olla useita erilaisia tavoitteita. Ne voivat olla esimerkiksi taloudelli-

sia, imagollisia tai kilpailullisia. Tavoitteet on syytä määritellä tarkasti ja ne on hyvä 

pitää mielessä koko tapahtumajärjestämisen prosessin aikana, niin ne todennäköisem-

min myös saavutetaan. Tavoitteita voi määritellä seuraavien kysymyksien avulla: 

 

Miksi tapahtuma tehdään? 

Kenelle tapahtuma tehdään? 

Mihin mahdollinen taloudellinen voitto käytetään, ja onko mahdolliseen taloudelliseen 

tappioon varauduttu? 

Onko tarkoituksena tehdä tapahtuma, joka jatkuu tulevaisuudessa? 

(Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 -turnauksen tavoitteena on tukea Musan Salaman junioritoi-

mintaa sekä Iceheartsin uuden Porin joukkueen toimintaa. Turnauksen sanonta kuu-

luukin ”pelaa ja tee samalla hyvää”. Onnistunut turnaus kasvattaa myös yhteistyö-

kumppaneiden positiivista imagoa ja näkyvyyttä. Tavoitteena on myös, että tapahtu-

masta tulisi vuosittainen yrityksille ja järjestöille suunnattu vaihtoehto virkistyspäi-

väksi. 

 Henkilöstö 

Tapahtumaorganisaation yhteinen toiminta ja vastuunjako ovat merkittäviä tapahtu-

man onnistumisen kannalta. Mitä suurempi järjestettävä tapahtuma on, sitä suurem-

paan rooliin henkilöstön oikea roolitus nousee. Aivan aluksi henkilöstölle on nimet-

tävä projektipäällikkö, jolla on viimeinen sana ja vastuu projektin kulusta. Hänen teh-

tävänänsä on myös johtaa koko organisaatiota. Tapahtuman luonteesta riippuen, sen 

järjestämisessä on useita eri osa-alueita ja siksi on tärkeää, että tapahtumaorganisaa-

tiossa on monen eri alan osaajia. On tärkeää, että henkilöstö on sitoutunut tapahtumaan 

ja ovat oikeasti kiinnostuneita ja sen onnistumisesta (Iiskola-Kesonen 2004, 32.) 
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Erilaiset näkemykset asioista antavat tapahtumalle värikkäämmän sävyn ja parhaassa 

tapauksessa vauhdittavat järjestelyä. Hyvässä tapahtumaorganisaatiossa jokainen jä-

sen tietää vastuualueensa ja tehtävänsä. (Tapahtumajärjestäjän opas Visit Tampere, 8.) 

 

Hyvä Miäle Futiksen tapahtumaorganisaatio koostuu kolmesta henkilöstä. Organisaa-

tioon kuulu minä, Musan Salaman Kari Löytökorpi sekä Iceheartsin Jani Söderling. 

Jokaisella organisaation jäsenellä on omaa vastuualueensa. Itse toimin tapahtuman 

projektipäällikkönä. Vastuullani on ollut Facebook-sivujen ylläpito, mainosten suun-

nittelu, sponsoreiden hankinta sekä lupa-asiat. Söderling hoitaa tapahtuman virvok-

keet, hankkii tuomarin peleihin, sekä lisäksi hän on kontaktoinut eri yrityksiin ja orga-

nisaatioihin. Löytökorven vastuualueena on hoitaa taloudelliset asiat sekä toimittaa 

paikanpäälle tarvittava materiaali kuten pallot, liivit ja kaiuttimet. Kaikkien yhteinen 

vastuualue on ollut markkinointi sekä ideointi. Työtehtäviä ja työpanos on jakautunut 

myös sen mukaan, miten kullakin on töiden ohella riittänyt aikaa. 

 Tapahtumapaikka 

Tapahtumapaikan valinta on keskeistä tapahtuman onnistumisen kannalta. Paikkaa va-

littaessa täytyy pohtia, soveltuuko se järjestettävän tapahtuman luonteeseen ja palve-

leeko se osallistujia. Ainakin seuraavat asiat on hyvä käydä läpi ennen paikan lopul-

lista valintaa: sijainti, tavoitettavuus, tilojen mukavuus, oheispalvelut, paikan vuokra 

sekä paikan imago. Mikäli tapahtuma järjestetään ulkona, on aina oltava varasuunni-

telma sateen ja huonon sään varalle. Sopivan tapahtumapaikan löytäminen saattaa kes-

tää pitkäänkin, joten sen etsimiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Kokenut tapah-

tumajärjestäjä näkee usein jo nopeasti, soveltuuko kyseinen tila järjestettävään tapah-

tumaan. Tiloja varattaessa on otettava huomioon myös tapahtuman rakennus- ja pur-

kuaika. Usein tapahtumat saadaan purettua nopeasti, mutta rakentaminen voi kestää 

suunniteltua kauemmin. Tapahtumapaikan valinnassa on hyötyä kokemuksesta. (Kau-

hanen ym. 2002, 38, 143-144.) 

 

Valittu tapahtumapaikka kannattaa tarkistaa etukäteen mieluummin useammankin ker-

ran ja sen arviointiin on syytä suhtautua kriittisesti. Paikkaa kiertäessä etukäteen, hyvä 

tekniikka on pitää mukana listaa ja kirjata kaikki epäkohdat, joita huomaa, jotta niihin 

muistaa palata myöhemmin. (Kauhanen ym. 2002, 143.) 
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Turnaus järjestetään Länsi-Porissa Musan Salaman kotikentällä. Ideointivaiheen 

alussa tapahtumapaikkana oli vielä sisäliikuntakeskus Karhuhalli, jonka varaus perut-

tiin myöhemmin ja tapahtuma siirrettiin ulos. Musan Salaman kenttä on luonnollinen 

paikka järjestää jalkapalloturnaus ja paikanpäältä löytyy kaikki tarvittavat puitteet. Li-

säksi kenttä on hyvien kulkuyhteyksien päässä Porissa. Alueella on myös parkkitilaa, 

joten paikalle on helppo saapua autolla. Musan Salaman toimiessa pääyhteistyökump-

panina, ei kentän käytöstäkään aiheudu meille lisäkustannuksia. Suurin haaste tapah-

tumapaikassa on sääolosuhteet. Vesisade tai muuten huono sää alentaa merkittävästi 

turnauksen houkuttelevuutta ja voi myös pahimmassa tapauksessa peruuttaa koko ta-

pahtuman kyseiseltä päivältä. 

 Ajankohta 

Tapahtuman ajankohta ja sen kesto vaikuttavat oleellisesti siihen, kuinka moni kutsu-

tuista pystyy tai haluaa osallistua tapahtumaan. Usein etenkin tapahtuman luonne ja 

tavoiteltu asiakaskunta asettavat itsessään jo tapahtumalle luonnollisen ajankohdan ja 

kuinka kauan sen tulisi kestää (Kauhanen ym. 2002, 37). Suomessa tapahtumaa järjes-

tettäessä on syytä muistaa myös vuodenaikojen aiheuttamat rajoitukset. Tapahtuman 

ollessa kesällä, ihmiset saattavat saapua tapahtumaan pitemmältäkin matkalta, kun taas 

talvella kynnystä nostaa huono ajokeli. (Vallo & Häyrinen 2014, 148.) 

 

Mikäli järjestettävä tapahtuma on isompi ja tavoitteena on saada paljon vieraita, tai jos 

tavoiteltu kohderyhmä on suppea, kannattaa tarkistaa, ettei samana ajankohtana ole 

kilpailevia tapahtumia. Myös useampi eri toimija on mukana järjestettävässä tapahtu-

massa, sitä suurempi merkitys ajankohdalla on. (Vallo & Häyrinen 2014, 148.) 
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Hyvä Miäle Futis 2019 pelataan keskiviikkona 29.5.2019. Päivä on helatorstaita edel-

tävä arkipäivä. Päivän valinnassa yksi merkittävä tekijä oli, milloin Musan Salama 

pelaa kotiottelunsa, sillä halusimme yhdistää turnauksen ja MuSan jalkapallo-ottelun 

samalle päivälle. Tapahtuman pääkohderyhmän ollessa yritykset, emme myöskään ha-

lunneet, että turnaus olisi pelattu viikonloppuna, sillä virkistyspäivät pidetään usein 

arkena. Tuota valittua päivämäärää oli helppo hyödyntää myös markkinoinnissa ja 

etenkin Facebookissa mainitsimme usein tapahtuman olevan helatorstaita edeltävä 

keskiviikko. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan ajankohtana oli sunnuntai 5.5.2019 

ja sijaintina Karhuhalli. Mainonta turnauksesta aloitettiin kuitenkin vasta sen jälkeen, 

kun ajankohta ja paikka oli uudelleen valittu, joten tämä ei aiheuttanut ylimääräistä 

hämmennystä osallistujien keskuudessa. 

 Kohderyhmä 

On erittäin tärkeää miettiä, miksi ja kenelle tapahtumaa tehdään. Tapahtuman kohde-

ryhmän voi muodostaa niin pieni kutsuvierasjoukko kuin avoin yleisökin. Tapahtuman 

luonne ja perusolemus eivät saa olla ristiriidassa tapahtuman kohderyhmän kanssa. 

Koko tapahtuman järjestämisen aikana on syytä muistaa, että tapahtumaa ei olla teke-

mässä itselle vaan määrätylle kohderyhmälle. Tuntemalla tapahtuman kohderyhmän 

hyvin, on helppo muokata tapahtuman sisältöä kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi ja 

näin pystytään karsimaan sellaiset asiat pois, jotka eivät tuo lisäarvoa vieraille. Ana-

lysoimalla menneitä vastaavanlaisia tapahtumia ja vieraiden palautteita saadaan arvo-

kasta tietoa myös omaan järjestettävään tapahtumaan. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2019, 

9.) 
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Turnauksen pääkohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot ja tapahtuman ideaa on 

markkinoitu mahdollisena virkistyspäivänä yritysten henkilöstölle. Muut toissijaiset 

kohderyhmät ovat olleet kaveriporukat sekä eri järjestöt. Koska turnaus pelataan ar-

kena, on luonnollista, että samalta työpaikalta koostuvia porukoita on helpompi tavoit-

taa ja he voivat pitää yhteisen virkistyspäivän. Etenkin Facebook-mainonnassa on käy-

tetty paljon ”tyky”- ja ”virkistyspäivä” sanoja, joilla herättää tavoitellun kohderyhmän 

mielenkiinnon. Myös vuoden 2016 hyvä miäle futis -turnaukseen osallistuneita jouk-

kueita tavoitettiin ja saatiin heitä kiinnostumaan turnauksesta tänäkin vuonna. 

 Budjetti 

Tärkein yksittäinen tapahtumaa määrittävä tekijä on budjetti. Tapahtuman rahoitus 

voidaan usein jakaa kahteen: tapahtumajärjestäjän oma pääoma sekä ulkopuolinen ra-

hoitus. Tapahtumaa suunniteltaessa on syytä jatkuvasti muistaa, että menot maksetaan 

usein ennen tapahtumaa, kun taas tulot tulevat vasta itse tapahtuman jälkeen. Tämä 

kuitenkin riippuu tapahtuman luonteesta ja siitä, missä vaiheessa tapahtuman mahdol-

linen osallistumismaksu veloitetaan vierailta. (Visit Tampere tapahtumajärjestäjän 

opas 2018, 9.) 

 

Tapahtumiin on helppo saada kulumaan rahaa paljon, joten jo ideointivaiheessa on 

hyvä asettaa edes suurpiirteinen arvio budjetista. Mikäli henkilökuntaa ja resursseja on 

tarpeeksi omasta takaa, niin tapahtuma on mahdollista tehdä ilman kustannuksia. Jos 

rahaa on kuitenkin enemmän käytössä, tapahtuma voidaan toteuttaa tapahtumatoimis-

ton avulla. Budjettia laatiessa apua voi saada tutkimalla aikaisempia saman tyylisiä ja 

kokoluokan projekteja. (Vallo & Häyrinen 2014, 150-152.) 

 

Tapahtuman menobudjettia kasvattaa usein muun muassa tapahtumatilan vuokra, 

työntekijöiden palkat, mainonnan kulut, vesi- ja sähkölaskut, jätehuollon kustannukset 

ja somisteiden hankinta. Tyypillisiä tulomuotoja ovat pääsylipputulot, sponsoroinnin 

tulot, oheismyynti tapahtumassa ja ulkopuolelta tuleva rahoitus. Mikäli tapahtumajär-

jestäjä hakee ulkopuolista apua kunnalta, valtiolta tai EU:lta, on hänen muistettava 

hakuajat ja raportointivelvollisuudet. (Visit Tampere, tapahtumajärjestäjän opas 2018, 

9.) 
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Tapahtuman budjetti on pieni, sillä käytännönjärjestelyihin ei juurikaan kulu rahaa, 

eikä tavoitteena ole kerätä suuria voittosummia. Lähes kaikki turnauksessa käytettävä 

materiaali on ennestään olemassa, eikä mitään uusia hankintoja ole tarpeellista tehdä. 

Tapahtuman tulot koostuvat pääsylipputuloista, turnauksessa tapahtuvasta lisämyyn-

nistä sekä sponsorien ja yhteistyökumppaneiden avustuksista. 

 

Menopuolella kulut ovat maltillisia. Kuluja kertyy ainoastaan markkinoinnista, tuo-

mareille maksettavista korvauksista sekä käytännönjärjestelyistä. Suunnitteluvai-

heessa sovittiin, että saatu tuotto jaetaan Musan Salaman sekä Iceheartsin kesken. Mo-

lemmat suuntaavat tuoton lyhentämättömänä lasten urheilun tukemiseen ja kehittämi-

seen. Alla olevasta taulukosta näkee tapahtuman tulot ja menot, mutta niiden lukuja ei 

voida tässä työssä julkistaa. 

 

Tulot: 

Myydyt pääsyliput € 

Sponsoreiden avustukset € 

Lisämyynti € 

Tulot yhteensä € 

 

Menot: 

Korvaukset tuomareille € 

Markkinointikulut € 

Käytännönjärjestelyt € 

Menot yhteensä € 

Taulukko 1. Turnauksen tulot ja menot. 

 Sponsorointi 

Sponsoroinnissa on aina vähintään kaksi osapuolta: sponsoroiva toimija sekä sponso-

roinnin kohde. Kun tehdään sopimus sponsoroinnista, näiden kahden toimijan välille 

syntyy suhde yhteistyölle. Sopimussuhteen kesto riippuu täysin osapuolten tarpeista ja 

näin ollen vaikutukset voivat olla joko pitkäaikaisia tai lyhyempiä. Sponsorointisuhde 
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perustuu yhteistyöhön, jossa molemmat osapuolet sekä kohdeyleisö hyötyvät. Hyöty 

voi olla joko aineellista tai aineetonta. (Valanko 2009, 60-61.) 

 

Tapahtumajärjestyksessä sponsoroinnin ja yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen on 

nykypäivänä keskeistä. Sponsorien ja yhteistyökumppaneiden etsintä kannattaa aloit-

taa miettimällä minkälainen yritys tai organisaatio olisi imagoltaan ja aatteiltaan so-

piva järjestettävään tapahtumaan. Erilaisilla sopimuksilla voidaan myös saada jaettua 

järjestelystä aiheutuvia kuluja. Hyvä yhteistyö organisaatioiden kesken voi myös ai-

heuttaa laajempaa kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. (Etelä-Pohjanmaan liitto tapahtu-

majärjestäjän opas, 10 & 29.) 

 

Tapahtumasponsorointi voi olla eritasoista ja osapuolten tavoitteet voivat vaihdella. 

Yksi suosituimmista tapahtumasponsoroinnin ominaisuuksista on, että sponsoroija voi 

mainostaa itseään tapahtumapaikalla ja markkinointimateriaaleissa. Mikäli tapahtu-

malla on vahva ja hyvä mainosarvo, sponsoroija saa esimerkiksi maksua vastaan oi-

keuden käyttää tapahtuman logoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on olympialaisten tun-

nuksen käyttö. Joissakin tapauksissa tapahtuma voidaan nimetä kokonaan pääsponso-

rin mukaan kuten Neste Oil Rallyn tapauksessa. (Vallo & Häyrinen 2014, 79-81.) 

 

Hyvä Miäle Futiksen sponsoreina ovat porilainen festivaaliorganisaatio Porispere, Sa-

takunnan osuuskauppa SOK sekä Viking Line. Porispereltä saatiin kaksi avointa päi-

välippua Porispere-festivaaleille, jotka arvottiin Facebookissa. Arvonnan tarkoitus oli 

mainostaa turnausta sekä lisätä sen yleistä tunnettavuutta. Porisperen panoksen ollessa 

suurempi muihin sponsoreihin verrattuna, päätimme lisätä heidän logonsa turnauksen 

mainosmateriaaliin. Mainostimme myös festivaaleista Facebook-sivuillamme. 

SOK:lta saimme lahjoituksena muun muassa juomapulloja, riippumaton sekä känny-

kän suojakotelon. Viking Line lahjoitti meille viisi risteilylahjakorttia, jotka kelpaavat 

määrättyihin risteilyihin. Kaikki saamamme lahjoitukset on tarkoitettu palkinnoiksi ja 

arvontoihin. 

 

Turnauksen markkinoinnissa auttoi opiskelijajärjestö SAMMAKKO sekä Porin kau-

pungin matkailua kehittävä organisaatio Visit Pori Oy. Molemmat organisaatiot il-

moittivat Hyvä Miäle Futis -turnauksesta omilla Facebook sivuillaan.  
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5 TURVALLISUUS JA LUPA-ASIAT 

 

 

Tapahtumien turvallisuutta säädellään erilaisilla lailla ja säädöksillä. Pelastuslaki, ter-

veydensuojalaki, kokoontumislaki ja kuluttajaturvallisuuslaki. Lailla ja säädöksillä on 

tarkoitus suojata niin tapahtuman järjestäjää kuin tapahtumassa kävijöitäkin. Erilaisia 

lupia hakiessa tapahtuman järjestäjä herää myös pohtimaan, mitä eri vaaroja ja riskejä 

tapahtumassa mahdollisesti piilee. Tapahtumajärjestäjän on syytä muistaa, että vaikka 

tapahtumassa joku ulkopuolinen tai ulkoistettu taho järjestää toimintaa, on itse järjes-

täjällä aina päävastuu. Riskejä on tapahtumissa aina sen koosta riippumatta. Mitä 

isommasta tapahtumasta ja suuremmista kävijämääristä puhutaan, sitä enemmän kui-

tenkin riskien analysointiin on käytettävä resursseja. (Visit Tampere tapahtumajärjes-

täjän opas 2018, 12.) 

 

Tapahtuman turvallisuussuunnitelma sisältää selvityksen tapahtuman luonteesta, mah-

dollisista riskeistä ja niiden ennakoinnista, järjestyksenvalvonnasta, sekä tapahtuman 

turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Suunnitelma toimitetaan liit-

teenä poliisille yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä (Visit Tampere tapahtumajärjes-

täjän opas 2018, 45.) Ilmoitusta ei ole tarpeellista tehdä, mikäli tapahtumassa on vä-

häinen osallistujamäärä, tapahtuman luonne tai ympäristö ei sitä erityisesti vaadi. Il-

moitus on jätettävä poliisille viimeistään viisi päivää ennen tapahtumaa. (Kokoontu-

mislaki 530/1999, luku 3 §.) 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen tapahtumaa paikal-

liselle pelastuslaitokselle. Suunnitelmassa on käytävä ilmi kattava kuvailu tapahtuman 

riskeistä, pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöistä. Suunnitelma on ai-

heellista tehdä, mikäli yleisömäärä on yli 200 henkilöä, tapahtumassa on avotuli tai 

käytetään ilotulituksia tai muita tehosteita. Ilmoitus on tehtävä myös, mikäli tapahtuma 

itsessään aiheuttaa yleisölle merkittävää vaaraa. (Visit Tampere tapahtumajärjestäjän 

opas 2018, 45.) 
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Terveydensuojelulain päätarkoituksena on ylläpitää koko väestön ja yksilön terveyttä 

sekä vähentää tekijöitä ympäristöstä jotka aiheuttavat terveyshaittoja (Terveydensuo-

jelulaki 763/1994, 1 luku 1§.) Tapahtumajärjestäjän velvollisuutena on huolehtia jäte-

huolto ja hygieeniset olosuhteet siten, ettei niistä koidu tapahtuman vieraille ja ympä-

ristölle terveyshaittoja. (Terveydensuojelulaki, 763/1994, 6 luku 25§.) 

 

Kuluttajaturvallisuuslain tarkoituksena on varmistaa tapahtuman palveluiden ja kulu-

tustavaroiden turvallisuus ja ennaltaehkäistä niistä aiheutuvia vaaroja. Laki edellyttää 

myös, että vaaran ilmetessä se saadaan riittävän tehokkaasti poistettua. (Kuluttajatur-

vallisuuslaki, 920/2011, 1 luku 1§.) 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 on kokoluokaltaan sen verran pieni ja luonteeltaan helppo, että 

ilmoituksia ei ole tarpeen tehdä. Musan Salamalla on olemassa jo tarvittavat luvat tä-

män kaltaisten tapahtumien järjestämiseen heidän kotikentällään. 

 Elintarvikelupa 

Mikäli yleisötilaisuuteen odotetaan yli 500 kävijää, on tapahtumajärjestäjän tehtävä 

ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä. Ilmoitus tehdään alueen terveystarkastajalle vii-

meistään 15 päivää ennen tapahtuman alkamista. Ilmoitus sisältää arvion kävijämää-

rästä, selvityksen vedenotosta, ilmanvaihdosta, jätehuollosta sekä viemäröinnistä. Il-

moituksessa tulee myös selvittää, minkälaista toimintaa tapahtumassa harjoitetaan, 

elintarvikkeiden tuotevalikoima sekä kuinka tuotteita säilytetään. Tuotteidenkäsitteli-

jällä tulee olla voimassa lainsäädännön mukainen hygieniaosaamistodistus. Alueen 

terveydensuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen. Terveystar-

kastaja antaa tarvittaessa ohjeita terveyshaittojen vähentämiseksi. Mikäli terveyshait-

toja ei pystytä estämään muutoksilla, on tarkastajalla oikeus estää toiminnan harjoitta-

minen tapahtumassa. Etenkin kesällä ulkoilmatapahtumissa tuotteiden lämpötiloihin 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Iiskola-Kesonen 2004, 90-91.) 
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 Anniskelulupa 

Tapahtumajärjestäjä voi hakea tilapäistä anniskelulupaa korkeintaan yhden kuukauden 

ajaksi. Tilapäisen anniskeluluvan voi myöntää vain sellaiseen tapahtumaan, jonka pi-

tuus selvästi määritelty etukäteen. Luvan myöntää alueen aluehallintoviranomainen eli 

Porissa Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Käsittelyaika hakemuksessa voi kestää 

kaksikin kuukautta, joten tapahtumajärjestäjän kannattaa olla ajoissa liikkeellä, mikäli 

tapahtumassa on aikomus tarjoilla alkoholituotteita. Se, miten hakija on suunnitellut 

anniskelualue-järjestelyt ja kuinka vastuullisesti hän valvoo anniskelua ja alueen jär-

jestystä, on merkittävää luvan saannin kannalta. Lupa voidaan jättää myöntämättä, mi-

käli aluehallintovirasto katsoo, että alkoholituotteiden nauttiminen ei sovellu tapahtu-

man luonteeseen. Tällaisia tapahtumia voi olla muun muassa urheilukilpailut tai lapsi-

perheille suunnatut tapahtumat. Anniskeluluvan myöntämiseen on aina oltava erityi-

nen syy. Joillakin tapahtumapaikoilla on jo olemassa lupa anniskeluun. Tällaisessa ta-

pauksessa riittää, että ilmoitus anniskelusta viranomaiselle tehdään viimeistään kolme 

päivää ennen tapahtumaa. (Visit Tampere tapahtumajärjestäjän opas, 52.) 
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6 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

 

 

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla pyritään lähestymään 

kohderyhmiä. Se on jatkuvaa, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista toimintaa. Tavoit-

teena on luoda kohderyhmälle positiivisia mielikuvia myytävästä tuotteesta, joka joh-

taa ostopäätökseen. (Muhonen & Heikkinen, 60.) 

 

Markkinointiviestinnän eri keinoihin kuuluvat: henkilökohtainen myyntityö, mai-

nonta, menekinedistäminen, suhdetoiminta, julkisuus sekä sponsorointi (Vuokko, 16.) 

Hyvä Miäle Futiksessa ei hyödynnetty kaikkia markkinointiviestinnän keinoja vaan 

valittiin turnauksen luonteelle sopivimmat; henkilökohtainen myynti sekä mainonta 

eri kanavissa. 

 

Sosiaalisen median nousu on vaikuttanut voimakkaasti viestintään sekä markkinoin-

tiin. Kuluttajat ovat aiempaa aktiivisempia, avoimempia ja vaikutusvaltaisempia. So-

siaalisen median ansiosta yksittäinen kuluttaja ja pienikin yritys voi saada oman äänen 

kuuluviin isosti. (Vallo & Häyrinen 2014, 86-87.) 

 Perinteinen media 

Perinteiseen mediaan luetaan mainonta lehdessä, radiossa ja televisiossa. Lehtimai-

nonta on edelleen hyvin suosittu tapa ilmoittaa tulevista tapahtumista. Mainoksen voi 

saada lehteen hyvin lyhyellä varoitusajalla, parhaimmillaan jopa seuraavaksi päiväksi. 

(Visit Tampere tapahtumajärjestäjän opas 2018, 33.) Itse koen myös, että lehdet ovat 

edelleen suosittu tapa ottaa selvää kaupungin ja lähialueen tapahtumista etenkin van-

hempien ihmisten keskuudessa. 
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 Henkilökohtainen myynti 

Henkilökohtaisella myynnillä tarkoitetaan myyntiä, jota toteutetaan henkilökohtaisella 

kanavalla eli kasvotusten tai puhelimen välityksellä tapahtuvaa kommunikointia. Täl-

löin kommunikointi on kaksisuuntaista ja myyjä voi välittömästi reagoida vastaanot-

tajan kysymyksiin tai kommentteihin. Välitön ja suora palaute on henkilökohtaisessa 

myynnissä avainasemassa. Myynnin sanoma ei tarvitse olla viestintää aloittaessa val-

mis vaan usein henkilökohtainen myynti räätälöityy vastaanottajan ja tilanteen mu-

kaan. Räätälöintimahdollisuus onkin usein henkilökohtaisen myynnin paras ominai-

suus ja sitä tulisikin käyttää. (Vuokko 2003, 169.) 

 

Hyvä Miäle Futikseen myytiin pääsylippuja myös hyödyntäen henkilökohtaista myyn-

tiä, pääsääntöisesti puhelinmyynnin avulla. Noin 80 eri yritykselle ja organisaatiolle 

lähetettiin sähköpostitse kutsu turnaukseen, joka sisälsi tapahtuman mainosjulisteen. 

Useimmalle yritykselle soitettiin vielä myöhemmin perään ja yritettiin täten tehostaa 

myyntiä. Yksi joukkue ilmoittautui mukaan puhelinmyynnin kautta.  

 Facebook-mainonta 

Facebook on rakennettu toimimaan mainonnan perusoppien mukaan, joten mainonnan 

lainalaisuudet pätevät myös Facebookissa. Facebookissa ja muissakin sosiaalisen me-

dian alustoissa on kuitenkin erikoisominaisuuksia, joita ei perinteisellä mainonnalla 

ole tarjota. Kenties suurin erikoisominaisuus on mainonnan reaaliaikaisuus. Faceboo-

kissa mainoskampanjaan ja sen kulkuun voi vaikuttaa itse kampanjan aikanakin. Kun 

Facebook-kampanja käynnistetään, aloitetaan samalla myös kampanjan seuranta. 

Kampanjan edistymistä voidaan seurata Facebookin omilla seurantatyökaluilla. Reaa-

liaikaiset tilastot ja lukemat kertovat muun muassa, kuinka moni henkilö on nähnyt 

mainoksen ja kuinka moni on tutustunut siihen tarkemmin. Facebook-mainonta on 

maksettua mainontaa, jonka kustannukset määräytyvät joko mainoksen näyttökertojen 

tai klikkausten perusteella. (Kananen 2018, 312-313.) 

 

CPC:ssä (cost per click) veloitetaan jokaisesta mainoksen klikkauksesta. Mainos voi 

myös olla Facebookin ulkopuolisella sivustolla. CPC on hyvä valinta, kun vierailija 
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halutaan saada ostamaan jotain muun muassa verkkokaupasta. CPM:ssä (cost per 

mille) mainoksen hinta määräytyy aina 1000 näytetylle mainokselle käyttäjien Face-

book-uutisvirrassa. CPM soveltuu paremmin tilanteeseen, jossa halutaan nostaa brän-

din tunnettavuutta. (Kananen 2018, 312-313.) 

 

Facebook-sivuilla sopiva päivitystahti on noin kerran päivässä. Organisaation luonne 

ja kohderyhmä kuitenkin määrittelevät, mikä lopullinen päivitystahti on. Ilman päivi-

tyksiä sivuston näkyvyys heikkenee ja karkottaa nykyisiä seuraajia. Liiallinen päivitys 

voidaan kokea puolestaan roskapostiksi. Otollisin aika päivityksen julkaisuun on klo 

13-16 välillä. Päivitysten tulee aina olla suunnitelmallisia, eikä mikä tahansa kirjoittelu 

ole tykkääjien mieleen. Jokaisen päivityksen kohdalla on hyvä miettiä, onko se linjassa 

organisaation arvojen kanssa ja tukeeko se ydintoimintaa ja tavoitteita. (Kananen 

2018, 424-426.) 

 

Tapahtumallemme oli olemassa jo omat Facebook-sivut vuoden 2016 järjestetyn tur-

nauksen vuoksi. Facebook-sivujen lisäksi turnaukselle tehtiin Facebookiin tapahtuma-

sivut, jotka ovat nykyään hyvin yleisiä tapahtumia mainostettaessa. Tapahtumasivuilta 

pystyy helpommin seuraamaan osallistujien sekä kiinnostuneiden määrää ”osallistun” 

ja ”kiinnostunut” painikkeiden ansiosta. Mitään absoluuttista totuutta nuo lukumäärät 

eivät kerro, mutta antavat suuntaa onko tapahtumassa kyse kymmenistä, sadoista vai 

tuhansista vieraista. Ensimmäisiä julkaisuja vanhalle alustalle lukuun ottamatta, uudet 

tapahtumasivut korvasivat kokonaan vanhan Facebook-sivun ja päivitykset tehtiin jat-

kossa vain tapahtumasivulle. Tapahtumaan liittyvä informaatio oli saatavilla ainoas-

taan Facebook-sivuilla. 

 

Facebook oli tapahtuman tärkein markkinointikanava. Tapahtuman mainosta levitet-

tiin seuraaville Facebook-kanavilla: Porin puskaradio, Porin puskaradio (sensuroima-

ton), Visit Pori, Musan Salama sekä Icehearts. Myös tapahtumaorganisaation jäsenet 

jakoivat tapahtumaa omilla Facebook-sivuillaan. 

 

Porispereltä saadut päiväliput arvottiin myös Facebookin kautta. Ensimmäinen kah-

desta päivälipuista arvottiin maaliskuussa. Mainoskampanja epäonnistui kuitenkin 
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täysin, sillä arvonnan julkaisua ei jaettu tapahtumasivujen ulkopuolelle lainkaan. Ar-

vontaan ei osallistunut kuin yksi henkilö. Ensimmäisessä kampanjassa myös osallistu-

minen oli vaivalloisempaa, sillä julkaisun kommenttikenttään piti merkitä kaveri.  

 

Toinen mainoskampanja suoritettiin huhti-toukokuun vaihteessa. Toisessa kampan-

jassa julkaisua jaettiin Porin puskaradioihin yhteensä kahdeksan kertaa ja osallistujia 

oli tällä kertaa yhteensä yli 400. Arvonnan osallistumissäännöt olivat myös helpommin 

lähestyttävämmät, sillä ehtona oli kommentoida kumpi Porispere-festivaalin päivistä 

kiehtoisi osallistujaa enemmän; perjantai tai lauantai. Molemmissa arvonnoissa osal-

listumisaikaa oli noin kaksi viikkoa ja voittajalle ilmoitettuun henkilökohtaisesti. Toi-

nen pääsylipuista postitettiin voittajalle ja toinen tultiin noutamaan henkilökohtaisesti. 

 Ulkomainonta 

Ulkomainonnalla tarkoitetaan mainostamista ulkona eri tavoin. Näitä tapoja voi olla 

esimerkiksi ilmoitustaulut, mainostaulut, banderollit, diginäytöt ja julkiset kulkuneu-

vot. Ulkomainonnalla tavoitetaan ensisijaisesti ulkona liikkuvia, paikallisia ihmisiä ja 

niitä, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa tai paikallislehteä. (Visit Tampere tapahtu-

majärjestäjän opas 2018, 37.) 

 

Hyvä Miäle Futiksessa ulkomainontaa hyödynnettiin kauppojen ilmoitustaulujen 

osalta. Yhteensä noin 20 mainosta (LIITE 1) kiinnitettiin Porin suurimpien ja vilk-

kaimpien kauppojen ilmoitustauluille. Muutama mainos kiinnitettiin myös urheilukes-

kusten sisäänkäynteihin ja pukukoppeihin, joihin oli kuitenkin aiheellista kysyä erilli-

nen lupa tilojen omistajalta. Tärkein tekijä mainospaikkaa valittaessa oli, että mainos 

tavoittaisi oikean kohderyhmän sekä lisäisi tapahtuman yleistä tunnettavuutta Porissa. 

Tapahtuman mainos suunniteltiin ja toteutettiin itse. Ohjelmana käytettiin ilmaista 

”Canva”-graafisen suunnittelun työkalua. Mainokset tulostettiin Musan Salaman toi-

miston tulostimella. 
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 Word-of-mouth-markkinointi 

Word-of-mouth-markkinoinniksi kutsutaan markkinoinnin keinoa, jossa mainonnan 

sanoma kohde leviää ihmisiltä toiselle puheiden välityksellä. Myös viraalimarkkinoin-

niksi kutsuttu tapa on maailman vanhin markkinoinnin keino, sillä aikaa ennen tekno-

logiaa ja painettua mediaa kaikki mainonta levisi suullisesti. (Salmenkivi & Nyman 

2007, 234.) 

 

Nykypäivänä viraalimarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinoinnin keinoista so-

siaalisen median verkostoitumisen ansiosta. Viestit ja mainonta voi levitä miljoonille 

ihmisille hetkessä. Erilaiset videot ja kuvat jäävät elämään internetiin eri sivustoille ja 

blogeille pitkiksi ajoiksi, vaikka itse mainoskampanja olisikin päättynyt jo. Viraali-

markkinoinnissa olennaista on, että mainonnan sisältö on omaperäinen ja jää jollain 

tavalla kuluttajien mieleen. Viraalimarkkinoinnissa hyödynnetäänkin paljon huumorin 

eri keinoja. (Salmenkivi & Nyman 2007, 235.) 
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7 HYVÄ MIÄLE FUTIS 2019 

 Turnauksen säännöt 

Turnauksen pelit pelataan puolikkaalla jalkapallokentällä, siten että käynnissä on kaksi 

peliä aina yhtäaikaisesti. Jokaiselle ottelulle on varattu 30 minuuttia aikaa, josta itse 

peli kestää 2 x 12 minuuttia. Puoliaikojen välissä on lyhyt muutaman minuutin juoma-

tauko. Turnauksen kaksi parasta joukkuetta etenee finaaliin taistelemaan mitaleista ja 

pokaalista. Finaalissa pelataan yksi 15 minuutin ottelu. 

 

Kentällä on pelaajia oltava seitsemän, josta yksi pelaa maalivahtina. Vaihtopelaajia 

saa olla enintään kahdeksan. Ottelun aikana joukkueet saavat vapaasti vaihtaa pelaajia 

vaihtopenkiltään kentälle. Joukkueissa saa olla sekaisin niin miehiä kuin naisiakin. 

 

Peleissä noudatetaan jalkapallon yleisiä sääntömääräyksiä muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta; turnauksessa ei ole käytössä paitsiosääntöä, sekä pelaajien turvallisuu-

den vuoksi liukutaklaukset ovat kielletty. Pelin päättyessä tasalukemiin, joukkueet rat-

kaisevat ottelun rangaistuspotkukilpailussa. Rangaistuspotkukilpailu pelataan ”ker-

rasta poikki” -tyylillä. Joukkueet potkaisevat vuorotellen ja ensimmäisenä epäonnis-

tuva joukkue häviää. 

 

Kaikki pelit pelataan 29.5.2019 klo 13-17 välillä. Otteluohjelma (LIITE 3) lähetetään 

joukkueen yhteyshenkilölle sähköpostiin muutama päivä ennen tapahtumapäivää. Ot-

teluohjelma julkaistaan myös tapahtuman Facebook-sivuilla. 

 Osallistuminen 

Joukkueet voivat ilmoittautua turnaukseen sähköpostitse. Sähköpostiviestissä on käy-

tävä ilmi joukkueen nimi, yhteyshenkilön nimi sekä hänen puhelinnumeronsa ja säh-

köpostinsa. Ilmoittautuminen turnaukseen on mahdollista helmikuusta 2019 alkaen ja 

päättyy 10.5.2019, mikä on noin kaksi viikkoa ennen tapahtumapäivää. Ilmoittautumi-

nen ei ole sitova ja joukkue voi halutessaan perua osallistumisensa turnaukseen. Pe-

ruuttaneelle joukkueelle hyvitetään osallistumismaksu, mikäli se on ehditty jo maksaa. 
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Ilmoittautuneelle joukkueelle lähetetään infolappu (LIITE 5), jossa on koottuna kaikki 

tarvittava tieto turnaukseen liittyen. 

 Lippukategoriat 

Hyvä Miäle Futis 2019 -turnaukseen on myynnissä kaksi eri pääsylippua, josta jouk-

kue voi valita heille sopivamman. Halvempi ”pelataa ny vaa” -lippu, sisältää osallis-

tumisen ainoastaan Hyvä Miäle Futis 2019 -turnaukseen. Lippu on suunniteltu erityi-

sesti heille, joilla ei ole aikaa tai kiinnostusta osallistua illalla pelattavaan Ykkösen 

jalkapallo-otteluun. ”Pelataa ny vaa” -lippu maksaa 150 euroa joukkueelta. 

 

Kalliimpi lippu ”kaikkee mahollist” sisältää osallistumisen Hyvä Miäle Futis 2019 -

turnaukseen sekä pääsyliput 18:30 pelattavaan Musan Salama – AC Oulu otteluun. 

Lisäksi kaikille joukkueen pelaajille tarjoillaan turnauksessa virvokkeet sekä pientä 

purtavaa veloituksetta. Lipun hinta on 400 euroa joukkueelta. 

 

Liput ovat nimetty turnauksen nimen mukaisesti porilaisittain murteella leikkien. 

Osallistumismaksu maksetaan suoraan Musan Salaman tilille ja se tulee olla makset-

tuna ennen tapahtumapäivää. 

 Tapahtumapäivä 

Hyvä Miäle Futis -turnaus kestää noin neljä tuntia. Ensimmäiset pelit alkavat 13:00 ja 

finaali pelataan otteluohjelman mukaisesti 16:00. Itse projektiorganisaatio on paikalla 

aikaisemmin, jotta kaikki valmistelut ehditään tekemään. Valmisteltavia asioita on 

muun muassa grillin kasaaminen, tulospalvelun pystyttäminen, kaiuttimien asentami-

nen ja pelikentän rajaaminen. 

 

Tapahtuman pääpaino on jalkapallopeleissä, mutta tapahtuma-alueella on myös oheis-

ohjelmaa, kuten mahdollisuus pelata mölkkyä ja nopeustutka, jolla voi mitata potkun 

nopeuden. Alueella soi myös kaiuttimista musiikkia tunnelman lisäämiseksi. Turnauk-

sen jälkeen tapahtumapäivä jatkuu Pori stadionilla kello 18:30, jossa pelataan Musan 

Salaman ja AC Oulun välinen Ykkösen jalkapallo-ottelu.  
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan lähinnä empiiristen tutkimusten aineiston han-

kinta- ja analyysitapoja. Menetelmät voidaan jakaa joko laadullisiin tai määrällisiin 

tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksen tarkoitus ja teoreettinen viitekehys usein määrää-

vät mitä menetelmää tutkija käyttää tutkimuksessaan. Tärkeää on, että tutkija pystyy 

perustelemaan kaikki käyttämänsä ratkaisunsa. (Jyväskylän yliopiston www-sivut, 

2019.) 

 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimuksia, joissa pyritään löytämään ratkai-

suja ilman määrällisiä tai tilastollisia keinoja. Tutkimuksessa haetaan vastausta kysy-

mykseen ”mistä tässä on kyse?”. Laadullisessa tutkimuksessa ominaista on sanojen ja 

lauseiden käyttö, toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, joka perustuu lukuihin ja 

arvoihin, mitattaviin asioihin. Tutkimustavasta ja sen ominaisuuksista johtuen, kvali-

tatiivisella tutkimuksella ei saada aikaan yleistäviä päätelmiä, vaan löydökset ovat 

enemmän spesifejä ja koskee yksittäistapauksia. Oikein toteutettuna tutkimustulokset 

mahdollistavat tutkittavien ilmiöiden syvällisemmän ymmärtämisen. Laadullista tut-

kimusta hyödynnetään erityisesti silloin, kun tutkittava ilmiö on ennestään tuntematon. 

(Kananen 2014, 18-19.) 

 Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät 

Havainnointi, erilaiset haastattelut, kyselyt ja dokumentit ovat laadulliselle tutkimuk-

selle ominaisia tiedonkeruumenetelmiä. Tutkimuksen tekijän ei aina edes tarvitse läh-

teä ”kentälle” keräämään aineistoa, sillä ilmiöstä voi olla valmiina jo materiaalia, jota 

hyödyntää tutkimuksessa. Aineisto voi olla esimerkiksi video-, tai äänitallenteita, tai 

kirjoitettuja arkistoituja dokumentteja ja pöytäkirjoja. (Kananen 2015, 132.) 
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8.2.1 Haastattelut 

Haastatteluja käytetään tiedonkeruumenetelminä silloin, kun tutkittavaa ilmiötä ei tun-

neta kovin tarkasti. Haastatteluja hyödynnetään erityisesti mielipiteiden ja käyttäyty-

misen tutkimiseen. Myös silloin kun tutkimus käsittelee joko menneitä, tai tulevia ta-

pahtumia, niin haastattelu on ainut laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä. 

Menetelmänä haastattelu on joustava, sillä haastattelutilanteessa haastattelija voi opas-

taa vastaajaa ja tarvittaessa muotoilla kysymykset uudelleen sekä tehdä lisäkysymyk-

siä. (Kananen 2015, 143-145.) 

 

Haastatteluissa on tärkeää, että ilmapiiri pysyy hyvänä ja rentona, jotta saadaan mah-

dollisimman tarkkaa ja totuudenmukaista aineistoa. On myös tärkeää huomioida, että 

haastattelija ei saa omalla toiminnallaan ohjata vastaajaa vastaamaan tietyllä tavalla. 

Haittapuolena haastatteluissa on sen hitaus ja kustannukset. Haastattelut edellyttävän 

aina vähintään kahden osapuolen välistä vuorovaikutusta. Usein keskustelut käydään 

kasvotusten, mutta myös enenevissä määrin haastattelut käydään internetin ja puheli-

men välityksellä. (Kananen 2015, 143-145.) 

 

Erilaisia haastattelumenetelmiä on useita ja tilanteesta riippuen tutkija valitsee tilan-

teeseen sopivimman. Haastattelutilanne voi olla täysin avoin ja vapaa (strukturoima-

ton), jossa kysymykset esitellään satunnaisessa järjestyksessä ja keskustelu etenee 

luontevasti asiasta toiseen. Vastakohta strukturoimattomalle haastattelulle on tiukka ja 

hyvin ennakkoon suunniteltu strukturoitu haastattelu, jossa kaikille haastateltaville esi-

tetään kysymykset samassa järjestyksessä ja keskustelu on ”kaavamaisempaa”. Struk-

turoitua haastattelua voidaan pitää eräänlaisena kyselynä, joka käydään osapuolten vä-

lillä. Erityisesti kvantitatiivisissa tutkimuksissa hyödynnetään strukturoitua haastatte-

lua. (Kananen 2015, 145.) 

 

Teemahaastattelut ovat laadullisen tutkimuksen käytetyin haastattelun muoto. Teema-

haastattelu on laaja kokonaisuus, jossa eri teemojen alle on suunniteltu hyvin yksityis-

kohtaisia kysymyksiä liittyen tutkittavaan ilmiöön. Eri teemoilla tarkoitetaan haastat-

telun keskusteluaiheita. Teemahaastattelussa on tärkeää, että osapuolten välille saa-

daan hyvä kontakti, jotta aihealueista keskustellessa syntyy uusia keskustenaiheita, 

jotka ovat tutkimukselle olennaisia. Teemahaastattelut voidaan toteuttaa niin yksilö-, 
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kuin ryhmähaastatteluina. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta päätös kumpi 

suoritetaan, riippuu tutkimuksen ja ilmiön luonteesta. (Kananen 2015, 148-149.) 

 

Ryhmähaastattelulla saadaan nopeammin kerättyä tietoa usealta henkilöltä samaan ai-

kaan, mutta tulokset eivät välttämättä ole totuudenmukaisia ryhmän tuomasta pai-

neesta johtuen. Etenkin arkoja ja henkilökohtaisia aiheita ei kannata suorittaa ryhmä-

haastatteluna. Ryhmähaastatteluissa myös ryhmän dynamiikka vaikuttaa kuinka on-

nistunut haastattelusta tulee. Kokemus auttaa tutkijaa haastattelutilanteissa. (Kananen 

2015, 148-149.) 

 

Hyvä Miäle Futiksen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa käytettiin avointa haastattelua 

sekä teemahaastattelua. Etenkin projektin alkuvaiheessa suosittiin enemmän avoimen 

haastattelun menetelmää, sillä tavoitteena oli, että haastattelut ovat vapaamuotoisia ja 

keskustelumaisempia. Tarkoituksena oli kerätä ideoita ja määrittää, mitä on mahdol-

lista toteuttaa ja mitä ei. 

 

Projektin myöhemmässä vaiheessa suoritettiin yksi teemahaastattelu, jossa kysymyk-

set olivat ennalta suunniteltuja ja aihealueet oli jaettu neljään eri kategoriaan (LIITE 

4). Teemahaastattelun tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää yhteistyökumppaneiden 

kanssa, miten turnauksen käytännönjärjestelyt hoidetaan. 

 

Ensimmäisenä keskustelimme ajankohdasta ja siitä, mikä on kaikille osapuolille sopi-

vin päivä turnaukselle. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että tapahtuma kannattaa 

järjestää 29.5.2019, jolloin myös Musan Salama pelaa. Haastattelun jälkeen päätimme 

yhteistuumin, että tuo päivämäärä käy erinomaisesti myös Hyvä Miäle Futiksen jär-

jestämiseen. Haastateltavat korostivat, että 29.5. on helatorstaita edeltävä arkipäivä ja 

se voi merkittävästi lisätä tapahtuman houkuttelevuutta, sillä helatorstai on useimmille 

vapaapäivä. 

 

Seuraavana aiheena keskustelimme tapahtuman turvallisuudesta ja siitä, mitä ilmoi-

tuksia ja lupa-asioita on tarpeen tehdä. Haastattelussa nousi esiin, että tapahtuma-alu-

eella ei tarvita erillistä järjestyksenvalvontaa, mutta ensiapu on välttämätöntä tapahtu-

man luonteen vuoksi. Haastateltavat painottivat, että etenkin jääpussit ja kylmägeelit 

ovat tärkeitä ja niitä on oltava riittävästi. 
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Kolmantena aiheena keskustelimme, mitä kaikkea tapahtuma-alueella olisi hyvä olla 

viihtyvyyden lisäämiseksi. Molemmat haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että jon-

kinlainen kioski lisäisi viihtyvyyttä ja sen avulla olisi myös mahdollista tehdä lisä-

myyntiä. Haastateltavat korostivat oheisohjelman merkitystä ja antoivat minulle lähes 

vapaat kädet sen suunnitteluun. 

 

Viimeisenä aiheena oli henkilöstö. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon tarvit-

semme henkilöstöä paikan päälle hoitamaan kaikkia juoksevia tehtäviä. Haastattelussa 

tuli ilmi, että turnauksen lopullinen joukkuemäärä määrittelee myös, kuinka paljon itse 

tapahtumassa tarvitaan apukäsiä. 

 

Teemahaastattelu kesti yhteensä noin puolitoista tuntia ja se toteutettiin Satakunnan 

Museon kokoustilassa. 

 

Kaiken kaikkiaan haastatteluja tehtiin viisi. Ensimmäinen haastattelu suoritettiin säh-

köpostitse syksyllä 2018, kun kartoitettiin silloisen toiminnanjohtajan kanssa Musan 

Salaman mahdollisuutta lähteä pääyhteistyökumppaniksi. Tuolloin projekti oli vasta 

alussa ja idea turnauksen järjestäminen oli vasta ajatuksen tasolla. Loput neljä haastat-

telua käytiin kasvotusten. Yksi näistä neljästä haastattelusta oli ryhmähaastattelu, jossa 

mukana olivat sekä Iceheartsin, että MuSan yhteyshenkilöt. 

8.2.2 Havainnointi 

Havainnointi on yksi vanhimmista tiedonhankinnan menetelmistä tieteellisessä tutki-

muksessa. Havainnoimalla voidaan seurata esimerkiksi ryhmän tai yksilön toimintaa. 

Sen käyttö on erityisesti perusteltua tilanteissa, jossa tutkittava ilmiö on täysin tunte-

maton ja aineistoa ei voida kerätä haastattelemalla, kun tutkimuskysymyksiä on mah-

dotonta rajata. Havainnoinnin hyödyntäminen on muita tiedonkeruumenetelmiä työ-

läämpi ja riittävän aineiston keräämiseen voi kulua paljon aikaa. (Kananen 2014, 65.) 

Havainnoinnista on aina pidettävä havainnointipäiväkirjaa, eikä pelkkä tilanteen muis-

telu ole tieteelliselle tutkimukselle soveliasta. (Kananen 2015, 134.) 
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Havainnointia voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä. Oikean menetelmän valinta 

riippuu aina, mikä soveltuu tutkittavaan ilmiöön ja tutkimuksen tekijälle parhaiten. 

Havainnoinnin eri muotoja ovat: tekninen havainnointi (ääni- ja videotallenteet), on-

line-havainnointi, piilohavainnointi, suora havainnointi, osallistuva havainnointi sekä 

osallistava havainnointi. Kaikkein perinteisin menetelmä on ”face-to-face” havain-

nointi, jossa tutkija ja tutkittava ovat molemmat tilanteessa läsnä. Jotta havainnoinnilla 

saadaan luotettavaa tietoa, on tutkijan kuitenkin tiedostettava, muuttuuko havainnoita-

vien henkilöiden käytös tilanteesta johtuen. (Kananen 2015, 135-136.) 

 

Hyvä Miäle Futiksessa hyödynnettiin havainnointia tutustumalla vastaavanlaiseen jal-

kapalloturnaukseen; opiskelijoille suunnattuun Loikkaturnaukseen. Loikkaturnaus jär-

jestettiin lokakuussa 2018 opiskelijajärjestö SAMMAKKOn toimesta. Turnaus pelat-

tiin samalla konseptilla kuin Hyvä Miäle Futis 2019; puolikkaalla jalkapallokentällä 

ja seitsemän pelaajaa kentällä yhtäaikaisesti. Itse toimin Loikkaturnauksen otteluoh-

jelman laatijana sekä tuomaroin myös muutaman jalkapallo-ottelun. Tutustumalla 

opiskelijoiden turnaukseen sai arvokasta käytännön kokemusta omaa turnausta varten, 

sekä näki, mitä asioita voi hyödyntää myös Hyvä Miäle Futiksessa ja mitkä ovat mah-

dolliset riskit.  

 

Turnauksen suunnitteluvaiheessa tutkittiin myös muita jalkapalloturnauksia mitä Suo-

messa on lähiaikoina järjestetty. Tutustuttiin eri tapahtumien Facebook-sivuihin sekä 

heidän markkinointikeinoihinsa. 

8.2.3 Benchmarking 

Benchamarkingiksi eli vertailukehittämiseksi kutsutaan toimintaa, jossa organisaatio 

vertaa omaa toimintaansa toisen organisaation toimintaan ja pyrkii näin kehittymään. 

Yleensä vertailtava organisaatio tai kohde on omaa kehittyneempi tai parempi. Oppi-

misen kohteena voi olla saman alan toimija, tai oppia ja ideoita voidaan hakea täysin 

eri alalta. Perusperiaatteena on, että muiden toimijoiden toimintatavasta ja toiminta-

kulttuurista poimitaan ideoita, joita hyödyntää omassa toiminnassa siten, että se tuo 

omalle organisaatiolle lisäarvoa. Benchmarkkaus auttaa myös tunnistamaan oman toi-

minnan heikot kohdat. Käytännössä benchmarkaus tapahtuu esimerkiksi vierailemalla 
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kohdeorganisaatiossa ja tutustumalla heidän toimintaansa. Kohteen toimintaa voi tark-

kailla myös etäältä, internetistä tai kirjallisuuden kautta. (Itä-Suomen yliopiston www-

sivut.) 

 

Benchmarkausta käytettiin myös Hyvä Miäle Futis -turnauksen suunnittelussa. Ha-

vainnoinnin parhaat ideat kerättiin ylös ja niitä pyrittiin jalostamaan lisää ja räätälöi-

mään Hyvä Miäle Futista varten. Kaikkia vastaavanlaisten turnausten ideoita ei ollut 

realistista ja järkevää toteuttaa omassa turnauksessamme, mutta asioiden tiedostami-

nen auttoi kuitenkin Hyvä Miäle Futiksen järjestämisessä. Tärkein apu benchmar-

kausta käytettäessä oli, että se sai ajattelemaan asioita paljon syvällisemmin; miksi 

jokin asia toimii niin hyvin tai huonosti kuin se toimii. 

 Määrällinen tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Oleellista kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa on tilastojen laatiminen saadusta aineistosta. Kvantitatiivisella tut-

kimuksella pyritään tekemään yleistäviä havaintoja ja johtopäätöksiä. Jotta määrälli-

sen tutkimuksen tutkimustuloksista saadaan riittävän tarkkoja ja luotettavia, on aineis-

toa oltava riittävästi. Kvalitatiivinen tutkimus voidaan tehdä ilmiöstä vasta, kun siitä 

on riittävä määrä pohjatietoa. Usein käytetäänkin laadullista tutkimusta määrällisen 

tutkimuksen pohjana. (Kananen 2008, 10–11.) 

8.3.1 Kysely aineiston keruutapana 

Yksi käytetty aineiston keruutapa kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyselyn laatimi-

nen. Kyselyssä aineistoa kerätään systemaattisesti ja standardoidusti henkilöiltä, jotka 

muodostavat otoksen perusjoukosta. Kyselyn standardoituus tarkoittaa, että kaikilta 

kohdehenkilöiltä kysytään samat kysymykset samassa järjestyksessä. Näin kaikille ky-

selyn henkilöille on sama lähtökohta ja tutkimuksen validius säilyy hyvänä. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 193.) 
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Kyselytutkimuksen etuna on erityisesti se, että sen avulla saadaan kerättyä laajasti tut-

kimusaineistoa ja voidaan kysyä monesta eri asiasta. Kysely säästää myös tutkijan ai-

kaa ja vaivaa, sillä hänen ei tarvitse itse olla läsnä kyselyssä, vaan se voidaan lähettää 

esimerkiksi sähköisesti. Mikäli kysely on suunniteltu huolellisesti, sen purkaminen ja 

analysointi voidaan suorittaa hyvinkin nopeasti tietokoneohjelmaa hyödyntäen. (Hirs-

järvi ym. 2009, 195.) 

 

Kyselyyn liittyy useiden hyvien puolien lisäksi myös heikkouksia. Yksi kyselytutki-

muksen haasteesta on, että ei voida olla varmoja kuinka vakavasti kyselyn vastaajat 

suhtautuvat tutkimukseen ja kyselyn kysymyksiin. Koska kyselytutkimuksessa vas-

taaja vastaa usein itsenäisesti ilman, että hän saa apua, niin kyselyn kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot saattavat johtaa harhaan. Vastaaja ei välttämättä tunne kysymyk-

sen aihealuetta tai se on esitetty epäselvästi, jotta hän osaisi vastata kysymykseen oi-

kean mielipiteen mukaisesti. Kyselyissä on usein myös kato eli vastaamattomuus nou-

see muita aineistonkeruumenetelmiä suuremmaksi. (Hirsjärvi ym. 2009 195.) 

 

Monesti kyselyissä kaikkien vastanneiden kesken arvontaankin palkinto, jotta tuota 

katoa saataisiin pienemmäksi. Kyselyyn vastaamista voidaan tehdä houkuttelevam-

maksi ja helpommin lähestyttävämmäksi panostamalla sen asetteluun ja ulkonäköön. 

Hyvin suunniteltu ja esteettinen kyselylomake houkuttelee huomattavasti enemmän 

kuin nopeasti tekaistun näköinen. Kyselyn kysymykset ryhmitellään aihealueittain ja 

ne etenevät loogisesti aiheesta toiseen. (Kananen 2008, 31 & 36.) 

 

Hyvä Miäle Futis -turnauksen osallistujille teetetään kyselylomake (LIITE 2), johon 

he voivat vastata tapahtumapaikalla. Kyselyn tuloksia kerätään Likert-asteikon peri-

aatteella. Kysely teetetään paperisena ja se koostuu 14 väittämästä sekä avoimesta 

kommenttikentästä. Kaikkiin väittämiin on vastausvaihtoehdot asteikolla 1-5. 1 tar-

koittaa että vastaaja on väitteen kanssa täysin eri mieltä, 5 kertoo, että väitteen kanssa 

ollaan täysin samaa mieltä. 

 

Aikaa kyselyn täyttämiseen kuluu vain muutama minuutti ja osallistujia houkutellaan 

vastaamaan siihen Viking Line risteilylahjakorteilla. Kaikkien vastanneiden kesken 
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arvotaan yhteensä viisi lahjakorttia. Arvonnan voittajille ilmoitetaan tapahtuman jäl-

keen lähipäivinä puhelimitse. Palautekyselyt hävitetään analysoinnin ja tehtyjen joh-

topäätöksien jälkeen. 

8.3.2 Kyselyn analysointi ja johtopäätökset 

Aineiston analyysimenetelmän valinta riippuu aineiston keruutavasta. Tilastollisen 

tutkimuksen lähtökohtana on se, että saaduista tuloksista voidaan tehdä yleistyksiä, 

jotka koskevat koko perusjoukkoa. Tulosten tilastolliset jakaumat mukailevat perus-

joukon jakaumia. (Kananen 2008, 51.) 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 36 henkilöä. Toiveena oli, että vastauksia olisi saatu yli 50, 

jotta tulokset olisivat olleet vielä enemmän totuudenmukaisempia ja kuvannut parem-

min koko perusjoukkoa. Osa paikallaolijoista oli poistunut tapahtumapaikalta, kun ky-

selylomakkeita jaettiin, joten tästä syystä kaikkia henkilöitä ei tavoitettu. Joidenkin 

kyselyn väittämien luonteen vuoksi lomaketta ei olisi kuitenkaan voinut jakaa täytet-

täväksi yhtään aikaisemmin. 

 

Kyselyn väittämät olivat helposti ymmärrettäviä ja lomakkeen täyttöön kuluikin vain 

muutama minuutti henkilöä kohden. Osa kysymyksistä oli ehkä hieman huonosti suun-

niteltu ja muotoiltu, kuten ”osallistuminen turnaukseen kävi helposti”. Tätä kysymystä 

olisi tullut kysyä vain henkilöltä, joka on ilmoittanut joukkueen turnaukseen, eikä kai-

kilta joukkueen jäseniltä. 

 

Tulokset analysoitiin hyödyntämällä Excel-ohjelmaa. Jokaisen väittämän vastauksien 

jakauma laskettiin, sekä niistä muodostettiin keskiarvo. Väittämien keskiarvoa voi-

daan pitää perusjoukon yleisenä mielipiteenä. 

 

Väittämien vastausvaihtoehdot ovat: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä 3=ei 

samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Mitä isompi 

keskiarvon luku on, sitä parempi tulos. 
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Väittämä n 1 2 3 4 5 ka 
Turnaukselle oli kysyntää Porissa 36 3 1 9 7 16 3,9 

Osallistuisin tulevaisuudessakin vastaavanlai-

seen turnaukseen 

36 2 0 8 10 16 4,1 

Osallistuminen turnaukseen kävi helposti 36 1 1 6 14 14 4,1 

Osallistumiselle oli riittävästi mietintäaikaa 36 5 2 4 10 16 3,9 

Osallistumismaksu oli kohtuullinen 36 2 0 8 15 11 3,9 

Turnauksen taso oli sopiva, eikä pelit olleet 

liian helppoja/vaikeita * 

36 6 8 14 5 3 3 

Turnauksessa pelejä oli sopivasti, eikä liian 

vähän/liikaa * 

36 10 12 9 3 2 2,8 

2 x 12 minuuttia oli sopiva aika yhden pelin 

pituudelle 

36 1 1 4 11 19 4,3 

Kaikki tarvittava tieto oli saatavilla helposti 

etukäteen 

36 6 2 4 7 17 3,8 

Säännöt olivat sopivat turnauksen luonteelle 36 0 1 3 3 29 4,7 

Pelien välissä oli riittävästi aikaa tauolle 36 3 4 4 7 18 3,9 

Tuomarit olivat oikeudenmukaisia ja reiluja 36 0 0 3 9 24 4,6 

Otteluohjelma oli helppolukuinen ja selkeä 36 0 0 2 4 30 4,8 

Turnauksessa oli riittävästi oheisohjelmaa 36 5 5 8 6 12 3,4 

Taulukko 2. Kyselytulosten jakauma ja keskiarvo. 

 

* Kysymysten 6 ja 7 vastausvaihtoehdot ovat poikkeukselliset, näissä väittämien kes-

kiarvo lähellä lukua 3 on ideaali. 

 

6. kysymyksen asteikon vastausvaihtoehdot ovat: 

1 = helppoja, 3 = sopivia, 5 = vaikeita. 

 

7. kysymyksessä asteikon vastausvaihtoehdot ovat: 

1 = liian vähän, 3 = sopivasti, 5 = liikaa 

 

 

Taulukosta voi tehdä johtopäätökset, että turnaus oli osallistujien mielestä varsin on-

nistunut. Kaikkein kriittisimpiä vastaajat olivat oheisohjelman suhteen. Mölkky sekä 

nopeustutka eivät olleet osallistujille mieluisia, eivätkä ne keränneet turnauksessa juu-

rikaan pelaajia. Jatkoa varten oheisohjelmaan ja sen laatuun tulee paneutua enemmän. 
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Myös väittämä siitä, että turnauksesta oli saatavilla etukäteen tarpeeksi tietoa, sai 

yleistä keskiarvoa heikommat pisteet. Tämä heikohko tulos selittyy siten, että yksi 

joukkue ilmoittautui mukaan vasta noin viikkoa ennen turnausta, eivätkä kaikki pelaa-

jat olleet ehtineet saada tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa turnauksesta. Joukkueen pe-

laajat olivat myös muita selvästi iäkkäämpiä, eikä valtaosa heistä ole rekisteröitynyt 

Facebookiin, missä turnauksen säännöt ja ohjelma oliVAT kaikkein helpoimmin saa-

tavilla. 

 

Turnauksen tuomari ja otteluiden säännöt ja niiden kesto keräsivät erityisesti kiitosta. 

Pelit eivät olleet liian pitkiä ja lyhyt tauko puoliaikojen välissä auttoi, että pelaajat 

eivät väsy liikaa ja otteluiden tempo ei myöskään laske.  

 

Väittämässä ”pelin välissä oli riittävästi aikaa tauolle” tulosten hajonta on suuri, sillä 

osa joukkueista pelasi kaksi peliä peräjälkeen. Vähäisen joukkuemäärän vuoksi, otte-

luohjelmaa ei kuitenkaan voitu muokata siten, että kaikilla joukkueilla olisi ollut pi-

dempi tauko otteluiden välissä vaan peräkkäisiä pelejä tuli väistämättä joillekin. 

 

Avoimessa vastauskentässä toistui useassa lomakkeessa turnauksen vähäinen joukkue-

määrä ja vähäinen mainonta. Vastauksista paljastui, että jotkut eivät olleet kuulleet 

turnauksesta muuten kuin ystävän kautta. Mahdollista jatkoa varten, onkin mietittävä, 

kuinka mainontaa voitaisiin tehostaa ja monipuolistaa, jotta myös joukkueita saadaan 

mukaan enemmän. 
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9 LUOTETTAVUUSTARKASTELU 

 

 

Tutkimusten keskeisiä käsitteitä ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Molemmat mittaa-

vat tutkimuksen luotettavuutta eri tavoin. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutki-

muksen mittausmenetelmät mittavat juuri sitä mitä on ollut tarkoituskin mitata. Tut-

kitaan siis oikeita asioita tutkimusongelman kannalta. Reliabiliteetti puolestaan tar-

koittaa tutkimustulosten pysyvyyttä, eli toistaessa sama tutkimus saadaan samat tu-

lokset. (Kananen 2008, 79.) 

 

Hyvä Miäle Futis 2019:n tutkimusmenetelmillä selvitettiin pääosin vastaajien mieli-

piteitä faktojen sijasta. Haastatteluissa ja kyselyssä oli tarkoitus kerätä mielipiteitä ja 

tehdä näistä johtopäätökset. 

 

Tutkimuksessa haastattelut käytiin pääosin kahden kesken, mikä parantaa tulosten 

luotettavuutta. Myös ryhmähaastattelussa tunnelma oli avoin ja haastateltavat tunsi-

vat toisensa ennestään, joka nostaa luotettavuutta. Mikäli haastattelut suoritettaisiin 

uudelleen tapahtuman jälkeen, voisivat tulokset olla erilaisia, sillä tapahtuman kulku 

muuttaisi todennäköisesti vastaajia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin eri tavoin. 

 

Usein vastaaja suhtautuu kyselyihin välinpitämättömästi, jos sen saa jättää anonyy-

mina. Toisinaan voi olla kuitenkin tilanne, missä vastaaja ei uskalla vastata omien 

mielipiteidensä mukaisesti, jos kyselyyn jätetään yhteystiedot. Hyvä Miäle Futis 

2019:ssa toteutetussa kyselyssä vastaaja sai valita jättääkö kyselyn nimettömänä vai 

ei. Koska vastaajia houkuteltiin vastaamaan kyselyyn lahjakorttien avulla, jonka eh-

tona oli jättää lomakkeeseen myös nimi ja puhelinnumero, on hyvin mahdollista, että 

tämä vaikuttaa tutkimustuloksen reliaabeliuteen negatiivisesti. 

 

Kaikki kyselyt olivat selvällä käsialalla kirjoitettuja ja selkeästi täytettyjä, joten tutki-

muksen validius sen osalta on hyvä. Kyselyssä saatiin vastauksia niihin asioihin, joita 

haluttiinkin selvittää. Myös avoimeen kommenttikenttään tuli enemmän vastauksia 

kuin osattiin odottaa, sillä kymmenen henkilöä kirjoitti myös vapaamuotoisen palaut-

teen. 
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10  POHDINTA 

 

Alkuperäinen tavoite projektin alussa oli, että turnaukseen ilmoittautuisi kymmenen 

joukkuetta. Projektin edetessä tuo tavoite osoittautui kuitenkin erittäin haasteelliseksi 

ja tiputimme tavoiteltua joukkuemäärää siten, että neljä on vähimmäismäärä. Kaikkein 

suurin haaste oli turnauksen ajankohta, sillä monet yritykset ja organisaatiot joutuivat 

kieltäytymään työpäivän vuoksi. Mahdollista jatkoa varten tuleekin vakavasti harkita 

turnauksen järjestämistä perjantaina iltapäivällä tai viikonloppuna, mikä voisi soveltua 

työssäkäyville ja opiskelijoille paremmin. Myös mainontaan tulee panostaa enemmän 

tulevina vuosina, mikäli turnausta halutaan laajentaa. Radiomainonta tai lehtimainos 

voisivat lisätä merkittävästi tapahtuman tunnettavuutta ja houkuttelevuutta. Tällä ker-

taa toimimme kuitenkin pienellä budjetilla, eikä maksullinen mainonta ollut täten mah-

dollista. 

 

Jatkoa ajatellen tapahtuma-alueen viihtyvyyteen voisi kiinnittää myös enemmän huo-

miota ja panostaa myös oheisohjelma määrään ja laatuun. Esimerkiksi yhteistyökump-

paneiden pisteet ja ständit voisivat tuoda tapahtumalle sekä myös heille itselleen  

lisäarvoa. 

 

Projektiryhmämme sisäisessä viestinnässä oli aika ajoin haasteita ja aina tieto ei kul-

kenut parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmämme koostui kolmesta ydinhenkilöstä. 

Heikon tiedonkulun vuoksi välillä oli tilanteita, missä oli epäselvää, kuka tekee mitä-

kin. Kaikilla ryhmän jäsenillä oli omat työt etusijalla, minkä vuoksi Hyvä Miäle Fu-

tiksen organisointiin ei aina ehditty antamaan täyttä työpanosta. Tiedonkulun puutteet 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet tapahtuman onnistumiseen kovinkaan merkittävästi. 

Kaikki tarvittavat asiat saatiin tehtyä, joskin hiukan viime hetkellä. Suurimmaksi 

osaksi käytimme puhelimen WhatsApp-sovellusta ryhmän sisäiseen viestintään. Ta-

pahtuman onnistumisen kannalta yksi tärkeimpiä tekijöitä onkin, että ryhmän jäsenien 

välillä informaatio liikkuu ja jokainen jäsen pidetään ajan tasalla.  
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11  YHTEENVETO 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 järjestettiin keskiviikkona 29.5.2019. Projekti käynnistyi syys-

kuussa 2018 ja päättyi toukokuussa 2019. Idea turnauksen järjestämisestä opinnäyte-

työnä syntyi omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksesta jalkapalloa ja tapahtuman jär-

jestämistä kohtaan. 

 

Tapahtuman teemana oli pelata joukkueiden välinen jalkapalloturnaus tekemällä sa-

malla hyvää, sillä turnauksesta saadut tuotot ohjattiin lyhentämättömänä lasten ja nuor-

ten liikuntaan ja hyvinvointiin. Turnaus oli avoin kaikille halukkaille. Osallistumis-

maksu turnaukseen riippui valitusta lippupaketista, joita oli myynnissä kaksi erilaista. 

 

Tapahtumalle asetetut tavoitteet saavutettiin melkein kokonaan. Turnauksessa oli hyvä 

ja rento tunnelma. Myös pelit olivat tasaväkisiä joukkueiden välillä. Myös pahimmilta 

loukkaantumisilta vältyttiin. Kokemuksen ja saadun kirjallisen palautteen perusteella 

myös turnausta pidettiin kaikin puolin onnistuneena ja tervetulleena Poriin tapahtu-

mien kirjoon. Myös sää suosi pelaajia, joka oli koko projektin ajan suurin riski tapah-

tuman onnistumisen kannalta. 

 

Tapahtumajärjestys on mielenkiintoinen ja hektinen ala, jossa on paljon erilaisia muut-

tujia ja epävarmoja tekijöitä. Tämän turnauksen kautta sain paljon käytännön koke-

musta, mitä eri vaiheita tapahtumatuotantoon sisältyy ja mitkä ovat sen suurimmat 

haasteet. Vaikka tapahtumaa alkaisi ideoimaan ja järjestämään hyvissä ajoin, usein sen 

kanssa tulee loppua kohden aina kiire ja juoksevia asioita onkin arvioitua enemmän. 

Varasuunnitelmien laatiminen on tapahtumajärjestyksessä erittäin olennaista. Aina tu-

lisi olla ajatus siitä, että mitä jos suunniteltu ei toimikaan, kuten on toivottu ja ajateltu. 

 

Hyvä Miäle Futis 2019 mainittiin myös paikallisen sanomalehden, Satakunnan Kan-

san, verkkojulkaisussa sekä ottelun selostamon toimesta Musan Salama – AC Oulu 

pelissä. Mikäli turnaus järjestetään myös tulevinakin vuosina, nämä maininnat merkit-

sevät positiivisesti tapahtuman imagoon ja näkyvyyteen. 
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Hyvä Miäle Futis 2019 on mielestäni konseptina erinomainen ja siinä on potentiaalia 

kasvaa isoksi ja jokavuotiseksi tapahtumaksi. 
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