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Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on kuvaus vuoden 2018 Why so Myrtsi? – kaupunginosata-
pahtuman tuottamisesta. Kaupunginosatapahtuman tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 
kaupungin asukkaille yhteisöllinen tapahtuma, joka vahvistaa alueen paikallisidentiteettiä ja 

juhlistaa alueen monikulttuurisuutta ja ainutlaatuisuutta. Opinnäytetyön kirjoittaja toimi ta-
pahtuman tuottajana. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi MYYRMÄKI-liike. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteut-
taa konseptikuvaus yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman tuottamisesta. Toimeksiantaja voi 
hyödyntää konseptikuvausta MYYRMÄKI-liikkeen tulevissa tapahtumatuotannoissa ja se toimii 
apuvälineenä Myyrmäki-liikkeen tapahtumajärjestäjille ja tuottajille. Opinnäytetyö on kirjoi-
tettu kohdistetusti Why so Myrtsi? -tapahtuman tuleville tapahtumatuottajille. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli myös koota tapahtuman osallistujilta ja toimijoilta tapahtumaan liittyviä kehi-
tyskohteita. Kehityskohteiden avulla MYYRMÄKI-liike kehittää tapahtumatoimintaansa laaduk-
kaammaksi.  
   
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui tapahtumaprosessien ja tapahtumatuotantoa 
käsittelevästä teoriasta. Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä olivat yhteisöllinen kaupunginosa-
tapahtuma, tapahtumaprosessi ja tapahtuman kehityskohteet. Teoreettisessa viitekehyksessä 
käsiteltiin yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman ominaisuuksia sekä tapahtumaprosessin vai-
heita, joita olivat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, jälkimarkkinointi sekä kehitysehdotukset.   

 
Opinnäytetyössä on hyödynnetty tapahtuman jälkeen kerättyä avointa palautetta. Palautetta 
kerättiin tapahtuman yhteistyökumppaneilta sähköpostitse. Tapahtumaan osallistuneilta pa-
lautetta kerättiin Why so Myrtsi? -tapahtuman Facebook-sivuilta. Sähköpostien ja Facebook-
sivujen kautta saadun palautteen lisäksi tapahtuman tuottaja keräsi tapahtumasta muistiinpa-
noja. Tapahtumasta saatujen palautteiden ja tuottajan muistiinpanojen perusteella tapahtu-
maorganisaatiossa kyettiin arvioimaan, kuinka hyvin tapahtuma oli onnistunut tavoitteissaan 
ja missä asioissa tapahtumaorganisaatio pystyy kehittämään toimintaansa tulevaisuudessa.   
 
Palautteiden perusteella tapahtuma oli onnistunut kävijämäärän, uudistuneen tapahtumail-
meen, monipuolisen ohjelman ja onnistuneiden järjestelyiden puolesta. Tapahtuma onnistui 
saavuttamaan sille asetetut päätavoitteet. Tapahtuman kehityskohteiksi nousivat suunnittelu-
vaiheen työajan pidentäminen, vapaaehtoisten rohkaiseminen ja aktivointi, varasuunnitel-
mien laatiminen peruutetuille tapahtumaohjelmille, sopimusten laatiminen kaikkien elintarvi-
keyritysten kanssa, tupakointi- ja parkkialueiden merkitseminen tapahtuma-alueelle sekä ta-
pahtumaorganisaation tulee tulevaisuudessa harkita sähkömiehen palkkaamista tapahtumalle.   
 
 

Asiasanat: Yhteisöllinen Kaupunginosatapahtuma, tapahtumaprosessi, tapahtuman kehityskoh-
teet  
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This functional thesis is a description of the production of Why so Myrtsi? 2018 community 
event. The purpose of this work was to plan and to implement a communal event to the resi-
dents of the city, to strengthen their communal identity and to celebrate the multicultural-
ism and uniqueness of the area. The author of this thesis acted as the producer of this event. 

This thesis was commissioned by MYYRMÄKI-liike. The purpose of this thesis is to act as a con-
cept description of how to produce a communal urban sub-event. MYYRMÄKI-liike can use this 
thesis as a guide or as a tool to produce or to plan the future communal urban sub-events. 
The second objective of this thesis was to gather feedback from the event visitors and from 
the event participants. The feedback was collected for MYYRMÄKI-liike to further improve 
their quality of event organizing. 

The theoretical framework of this thesis covers the process of event production and event or-
ganizing. The key concepts in this work are communal urban sub-events, event production 
process and the stages of event planning. The theoretical framework describes the character-
istics of a communal urban sub-event and the phases of the event production process, such as 
event planning, event production and post event actions and event development proposals.  

The research method of this thesis was open feedback. The feedback was collected from the 
partners by email. The event visitors could write feedback on the event’s Facebook page, 
which was collected into one file. In addition to the emails and Facebook feedback the pro-
ducer of this event collected notes. The objective of collecting the data was to give infor-
mation to MYYRMÄKI-liike on the success of the event, and on things that could still be im-
proved in the future.  

The feedback suggested that the event was successful on the aspects of admissions, renewed 
event image, versatile program and organizing. The event successfully achieved its main 
goals. The areas that still require development in the future are longer planning time, en-
couraging and activating volunteers, making back-up plans for cancelled programs, making 
contracts with all of the food companies, marking the parking and smoking areas and recruit-
ing a professional electrician for the event. 

Keywords: Community events, event process, event development  
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1 Johdanto 

Tapahtumat ovat olleet läpi historian olennainen osa yhteisöjen elämää, sillä tapahtumat ke-

hittävät ja muokkaavat yhteiskuntien rakenteita. Tapahtumat vaikuttavat sekä yksilö- että 

yhteisötasolla. Länsimaiden lähihistoriassa tapahtumat yhdistettiin lomaan, vuodenaikaan tai 

uskonnolliseen tapahtumaan. Nykypäivänä on yleisempää, että ihmiset hakevat tapahtumista 

kanavaa, jonka avulla he toivotat löytävänsä yhteyden, tarkoituksen ja hyödyn muista ihmi-

sistä. Yksittäisille ihmisille tapahtumat voivat muodostua ikimuistoisiksi kokemuksiksi, joita 

ovat muun muassa syntymäpäivät, uskonnolliset tapahtumat, valmistujaiset tai häät. (Ferdi-

nand & Kitchin 2012, 5-8.) 

Yhteisöllisiä tapahtumia vietettiin jo 500-600 vuotta ennen ajanlaskun alkua antiikin Krei-

kassa. Yhteisön jäsenet kokoontuivat juhlimaan Dionysos jumalan juhlaa. Dionysos oli hedel-

mällisyyden ja viinin jumala ja hänen suojeluksessaan olivat muun muassa taiteet. Ensimmäi-

siä moderneja kaupunkijuhlia vietettiin Saksassa Bayreuthin musiikkijuhlilla vuonna 1879. Toi-

sen maailmansodan jälkeen tapahtumat yleistyivät Euroopassa. Suomessa yhteisöllisiä tapah-

tumia on järjestetty vuosisatojen ajan. Vuonna 1881 Jyväskylän kansanvalitusseuran järjestä-

mät laulajaisiset antoivat alun Suomen yhteisöllisten tapahtumien järjestämiselle. (Silvanto 

2007, 10-11.)  

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on konseptikuvaus vuoden 2018 Why so Myrtsi? – yhteisölli-

sen kaupunginosatapahtuman tuottamisesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii MYYR-

MÄKI-liike. MYYRMÄKI-liike yhdessä Myyrmäki-seuran kanssa kantoivat Why so Myrtsi? -tapah-

tumasta päävastuun. Toimin itse kyseisen tapahtuman tuottajana ja työnkuvaani kuului vas-

tuu tapahtumakokonaisuudesta, koordinoinnista, markkinoinnista, rahoituksesta ja hallinnolli-

sista tehtävistä. Työnkuvaani kuului myös yhteydenpito Vantaan kaupungin virkamiehiin, vi-

ranomaisiin, alueen yhteisöihin, järjestöihin, yhdistyksiin, taiteilijoihin ja esiintyjiin.  

Opinnäytetyön yhteisöllisen kapunginosatapahtuman konseptikuvausta hyödynnetään MYYR-

MÄKI-liikkeen tulevissa tapahtumatuotannoissa. Opinnäytetyö on kirjoitettu kohdistetusti Why 

so Myrtsi? -tapahtuman tuleville tapahtumatuottajille. Opinnäytetyön pääkäsitteitä ovat yh-

teisöllinen kaupunginosatapahtuma, tapahtumaprosessi ja tapahtuman kehityskohteet. Opin-

näytetyössä perehdytään tapahtumajärjestämisen teoriaan Why so Myrtsi? -tapahtumaorgani-

saation näkökulmasta. Teoriaosuudessa käsitellään yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman ra-

kenteita, sekä tarkastellaan mitä tapahtumaprosessin prosessivaiheet pitävät sisällään. Teo-

riaosuuden lisäksi kuvailen järjestetyn Why so Myrtsi? -tapahtuman tapahtumaprosessia ja to-

teutusta. Avaan tapahtuman jälkimarkkinoinnin vaiheessa kerätystä palautteesta ja tuottajan 

muistiinpanoista tapahtumalle annetut kehitysehdotukset. Johtopäätöksissä reflektoin tapah-

tumateoriaa Why so Myrtsi? -tapahtuman prosessin vaiheisiin sekä annan oman näkemykseni 

tapahtumaprosessista Why so Myrtsi? -tapahtuman tuottajana.       
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2 Tapahtuman kuvaus ja järjestäjät 

Allen, O’Toole, Harris & McDonnell (2011, 12) mukaan tapahtumia on monenlaisia ja niitä pys-

tytään ryhmittelemään erilaisiin kategorioihin tapahtuman koon, muodon ja sisällön mukaan. 

Allen ym. (2011, 14-15) jakaa yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman omaan erityiseen kate-

goriaansa. Hän kuvailee yhteisöllinen kaupunginosatapahtuman olevan alueen yhteisölle tehty 

tapahtuma, jonka pääpiirre on yhdistää ja viihdyttää alueen asukkaita.  

Allen ym. (2011, 14) mukaan yhteisöllisissä kaupunginosatapahtumissa on lukuisia yhteisöä 

edistäviä etuja. Ne vahvistavat asukkaiden ylpeyttä kotipaikkakunnastaan sekä kehittävät 

asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumat rohkaisevat asukkaita saamaan uusia 

kokemuksia ja ideoita sekä tutustuttavat asukkaat alueen urheilu- ja taideharrastusten pariin. 

Yhteisölliset tapahtumat myös vahvistavat alueen asukkaiden käsitystä yhdenvertaisuudesta 

ja suvaitsevaisuudesta. Yhteisöllisissä kaupunginosatapahtumissa on yleistä, että tapahtumaa 

rakennetaan vapaaehtoisten voimin ja tapahtumassa on myös mukana paikallisia järjestöjä, 

seuroja ja yhdistyksiä. Näistä lukuisista yhteisöä positiivisesti kehittävistä syistä monet paikal-

liset kunnat tukevat kyseisiä tapahtumia. (Allen ym. 2011, 14-15.) 

Kauhanen, Juurakko, Kauhanen & Söderström (2002, 11) mukaan Suomessa julkiset yleisöta-

pahtumat kuuluvat kaupungin kulttuuritoiminnan piiriin. Kaupungin kulttuuripalvelut tukevat 

kaupungin kulttuuritoimintaa, mikäli toiminta osoittautuu kulttuurin tukemisen lisäksi hyödyl-

lisyytensä myös taloudellisesti. Kaupunginosatapahtumat kohentavat kaupungin vetovoimaa 

elinvoimaisena asuinalueena ja sitä kautta houkuttelee kaupunkiin uusia asukkaita ja matkai-

lijoita. Aktiivinen asuinalue herättää kiinnostusta myös elinkeinoelämän piirissä, tuoden 

asuinalueelle investointeja ja uusia työpaikkoja. Uudet asukkaat, matkailijat sekä yritykset 

tuovat paikkakunnalle ulkopuolista rahaa ja täten vahvistaa kaupunkien verotuloa. Kuviossa 1 

on havainnollistettu yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman pääpiirteet.  
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Kuvio 1: Yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman pääpiirteet (Allen ym. 2011, Kauhanen ym. 

2002, Janiskee 1996, Silvanto 2001, kirjallisuutta mukaillen) 

 

Why so Myrtsi? –tapahtuma on yhteisöä, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja monikulttuu-

risuutta edistävä kaupunginosatapahtuma. Tapahtuma on vakiintunut osaksi Myyrmäen elävää 

kaupunkikulttuuria ja se järjestetään vuosittain edistämään Myyrmäen sekä koko Vantaan 

kulttuuritarjontaa. Tapahtuma jatkaa vuodesta 1972 järjestetyn Myyrmäki-päivän perinnettä. 

Why so Myrtsi? -nimisenä tapahtumaa on vietetty vuodesta 2014 lähtien. Why so Myrtsi? -ta-

pahtumassa arvioitiin käyneen vuonna 2018 lähes kahdeksantuhatta henkilöä. Tapahtuman 

kohderyhmää oli erityisesti lähialueella asuvat kaiken ikäiset asukkaat. Kaikki tapahtumat oli-

vat osallistujille pääsääntöisesti ilmaisia ja tapahtuma oli kokonaisuudessaan voittoa tavoitte-

lematonta. 

 

MYYRMÄKI-liike on eri ikäisten ja alueella asuvien avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yh-

teisö. Myyrmäki-liike on perustettu vuonna 2012. Liikkeen tavoite on rakentaa Myyrmäestä 

viihtyisämpi ja elävämpi kaupunginosa omalla työpanoksellaan sekä olla mukana vaikutta-

massa Vantaan kaupungin päätöksentekoon. MYYRMÄKI-liike järjestää vuosittain useita asu-

kastapahtumia, siivoustalkoita ja puistokirppiksiä. MYYRMÄKI-liikkeen yksi suurimmista tapah-

tumista ja Myyrmäen oma Taiteiden yö, Why so Myrtsi?  (myrtsi.fi 2018.)    

 

MYYRMÄKI-liike järjesti yhdessä Myyrmäki-seuran, Vantaan kaupungin, tapahtumasponsorien, 

Myyrmäen suuralueen asukkaiden, alueen järjestöjen, yhdistysten, seurojen, yritysten, oppi-

laitosten ja taiteilijoiden kanssa Why so Myrtsi? -tapahtuman neljättä kertaa torstaina 
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30.8.2018. Why so Myrtsi? -kaupunginosatapahtuma koostui paikallisten asukkaiden, järjestö-

jen, yhdistysten, seurojen, oppilaitosten, yritysten ja taiteilijoiden tuottamasta ohjelmasta, 

joka täytti Myyrmäen keskustan kulttuurilla, urheilulla, ruoalla, väreillä, valoilla, ihmisillä ja 

ennen kaikkea iloisella festivaalitunnelmalla. Kuviossa 2 on havainnollistettu tapahtuman si-

dosryhmät. 

 

 

Kuvio 2: Why so Myrtsi? -tapahtuman sidosryhmät (MYYRMÄKI-liike, 2018) 

Why so Myrtsi? -tapahtuma koostui näiden yllämainittujen toimijoiden järjestämistä yksittäi-

sistä itsenäisesti toimivista tapahtumapisteistä. Tapahtuman ohjelmaesite on liitettynä opin-

näytetyöhön (liite 1). Toimintapisteet huolehtivat omista ohjelmistaan, pisteidensä pystytyk-

sistä, ylläpidosta, kustannuksista, purkamisesta sekä toimintansa turvallisuudesta. Myyrmäki-

seura ry ja MYYRMÄKI-liike kantoivat vastuun tapahtumakokonaisuudesta ja tapahtuman kes-

kitetystä markkinoinnista. Tämän lisäksi Myyrmäki-seura ry ja MYYRMÄKI-liike järjestivät ta-

pahtumalle päälavan ja sen ohjelman, info- ja ensiapupisteet sekä Paalutorin Why so Hungry? 

-ruokatapahtuman. Tapahtumaorganisaatiossa työskenteli täysipäiväisesti yksi tuottaja ja työ-

harjoittelija sekä puolipäiväisesti MYYRMÄKI-liikkeen vetäjä. 

 

 Toiminta ja tapahtuma-alue 

Why so Myrtsi? -tapahtuman toiminta perustuu lähtökohtaisesti MYYRMÄKI-liikkeen vapaaeh-

toistoimintaan. Vuodesta 2012 asti toiminnassa ollut MYYRMÄKI-liike on kehittänyt, siistinyt ja 

elävöittänyt Myyrmäen asuinaluetta vapaaehtoistentyövoimin. Kaikki Myyrmäessä asuvat tai 

Myyrmäkeläiseksi kokevat henkilöt voivat ilmoittaa itsensä vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoiset 
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osallistuvat yhteisöllisten tapahtumien rakentamiseen oman aikataulun ja resurssien puit-

teissa. (myrtsi.fi 2018.) 

Why so Myrtsi? -tapahtuman suuren kokoluokan, vastuun ja työmäärän vuoksi MYYRMÄKI-liike 

päätti vuonna 2014 palkata Why so Myrtsi? -tapahtumalle virallisen tapahtumatuottajan. Ta-

pahtuman tuottajan työtehtäviin kuuluu tapahtuman sisällöntuotanto, tekninen tuotanto, to-

teutus ja jälkimarkkinointi sekä vastuu tapahtumakokonaisuudesta. Tapahtumalla on ollut tä-

hän mennessä useita tuottajia. Tapahtuman tuottajat ovat olleet Myyrmäkeläisiä tapahtuma-

alan opiskelijoita tai tapahtuma-alasta kiinnostuneita tekijöitä.  

Yhteisöllisiä kaupunginosatapahtumia pidetään tavanomaisesti kaupungin yleisissä tiloissa, 

joita ovat esimerkiksi kaupungin kadut, puistot, koulut ja kaupungin muut rakennukset (Janis-

kee 1996, 404). Why so Myrtsi? -tapahtumaa vietettiin Myyrmäen alueen julkisissa kaupunkiti-

loissa sekä alueen kauppakeskuksissa ja ravintoloissa. Tapahtuma-alue jaettiin kolmeentoista 

eri toimipisteeseen, jossa jokaisella pisteellä toimijat järjestivät Why so Myrtsi? -tapahtuman 

mukaista luovaa ohjelmaa ja tempauksia. Tapahtuman pääpaikkana toimi Myyrmäen Paalu-

tori, jonne rakennettiin tapahtuman päälava, info- ja ensiaputeltta ja Why so Hunry? -ruoka-

tapahtuma. Kuviossa 3 on havainnollistettu tapahtuma-alue.  

 

Kuvio 3: Why so Myrtsi? -tapahtuma-alueen kartta ja numeroidut toimipisteet (MYYRMÄKI-

liike, 2018) 

Tapahtuma-alueena toimi kävelykatu Myyrmäenraitti ympäristöineen: 1. Louhelan aseman 

ympäristö, 2. Toteemin edusta, 3. Urheilutalon aukion ympäristö, 4. Myyrmäenraitti Vaskivuo-

rentien kohdalla, 5. Liesitori, 6. Isomyyri, 7. Paalutori, 8. Myyrmäkitalo, 9. Myyrmäen monttu, 

10. Myyrmanni, 11. Myyrmäen aseman ympäristö, 12. Myyrinpuhos, 13. Colosseum.  

Tapahtuma ajoittui klo 15.00 – 24.00 aikavälille, minkä jälkeen ohjelmat jatkuivat vielä alu-

een ravintoloissa. Alkuilta painottui perhe- ja lastentapahtumiin ja -tempauksiin. Ulkona ta-

pahtuvat äänentoistoa vaativat ohjelmat asutuksen läheisyydessä ajoitettiin päättymään klo 
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23.00. Tapahtuma oli luonteeltaan rauhallinen ja hyväntuulinen eikä häiriökäyttäytymistä ha-

vaittu. Tapahtuma oli savuton ja päihteetön, lukuun ottamatta anniskeluliikkeiden tiloissa 

järjestettyä ohjelmaa.  

 

 Myyrmäki 

Myyrmäkeen saapuivat ensimmäiset asukkaat yli 7 000 vuotta sitten. Tämä tekee Myyrmäestä 

yhden vanhimmista tunnetuista asuinalueista Suomessa. Myyrmäen varsinainen kaupungistu-

minen metsälähiöstä alkoi vuonna 1970. 1970-luvulla Myyrmäkeen valmistui junarata ja asema 

sekä ensimmäiset korkeat kerrostalot, jonka johdosta Myyrmäki sai kutsumanimekseen Myyr 

York. Kuviosta 4 pystymme hahmottamaan Myyrmäen alueen 1970 -luvulla. Ensimmäiset isom-

mat kauppakeskukset saapuivat Myyrmäkeen kaupungistumisesta huolimatta lähes 20 vuotta 

myöhemmin vuonna 1987. Tänä päivänä Myyrmäen alueella asuu noin 16 000 ihmistä ja se on 

Vantaan väkirikkain ja tiheimmin asuttu asuinalue. (Niskanen 2017, 544-551.) 

 

Kuvio 4: Myyrmäen ensimmäiset kerrostalot kuvan taka-alalla 1970 -luvulla (VKM 2018) 

Vantaan kaupungin suunnitelmissa on kehittää Myyrmäen keskustaa tulevina vuosikymmeninä. 

Myyrmäen aluetta tullaan rakentamaan tiiviimpään ja modernimpaan suuntaan. Kuviossa 5 on 

hahmotelma Myyrmäen tulevaisuuden näkymästä. Näillä muutoksilla Vantaan kaupunki toivoo, 

että alueelle saadaan houkuteltua lisää lapsiperheitä ja työpaikkoja, jotka turvaisivat alueelle 

hyvät palvelut. Huhtikuussa 2019 voimaan astuvan uuden HSL:n lippu-uudistuksen myötä 
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Myyrmäki kuuluu samalle vyöhykkeelle Helsingin Kannelmäen ja Pohjois-Haagan kanssa.  Myyr-

mäen juna-asema saa uuden tärkeän roolin risteysasemana, jolloin Helsingin keskustaan on 

yhtä pitkä junamatka kuin lentoasemalle (Helsingin Sanomat 2019.)  

Myyrmäen kaupunkikehityksen alkutaipaleilta asti, liikuntapalvelut ovat olleet Myyrmäkeläi-

sille tärkeitä. Myyrmäen urheilupuistosta löytyy monipuoliset mahdollisuudet harrastaa erilai-

sia urheilulajeja. Urheilupuistossa on kaksi jäähallia, jalkapallostadion, jalkapallohalli, sisä-

pallohalli, urheilutalo ja uimahalli. (Niskanen 2017, 544-551.) Urheilupuisto tarjoaa usealle 

tuhannelle eri lajia harjoittelevalle nuorelle treenitilat (Vantaa 2019). 

Urheilun lisäksi Myyrmäki tunnetaan värikkäästä katutaiteesta ja musiikista. Myyrmäen kes-

kustassa sijaitsee Vantaan taidemuseo Artsi ja heidän kanssaan yhteistyössä toimiva vantaa-

laisten oma katutaidekollektiivi Street Art Vantaa. Katutaidekollektiivi on tunnettu alueen ka-

tutaiteesta ja muraaleista, sekä he järjestävät katutaidetyöpajoja asukkaille, kouluille ja asi-

akkaille (Street Art Vantaa 2019). Myyrmäen alueella on myös paljon aktiivista musiikkitoimin-

taa, jota tukee alueella sijaitseva Vaskivuoren lukio. Lukio on tullut tunnetuksi yhtenä Suo-

men arvostetuimpana musiikki- ja tanssilukiona. (Niskanen 2017, 544-551.) 

 

Kuvio 5: Myyr York Downtown suunnittelukilpailun voittaja "Muree Myrtsi”. Myyrämen tulevai-

suuden näkymät (Arkkitehtitoimisto B&M, 2019) 
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3 Tapahtumaprosessi 

Frissen, Janssen & Luijer (2016, 18) kuvailevat tapahtumia hyvin yksityiskohtaisiksi ja samalla 

erittäin laajoiksi kokonaisuuksiksi. Heidän mukaansa tapahtumilla on kaksi selkeää ominais-

piirrettä: tapahtumat tarvitsevat enemmän kuin yhden henkilön ja tapahtumissa mukana ole-

villa henkilöillä on oltava jonkinlainen henkilökohtainen intressi tai panos tapahtumaan osal-

listumiselle. Tässä opinnäytetyössä käsitellään tapahtumaprosessin teoriaa yhteisöllisen kau-

punginosatapahtuman näkökulmasta.   

Vallo & Häyrinen (2014, 161) kuvailevat tapahtumaprosessiin kolmivaiheiseksi: suunnittelu- 

toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. Tapahtuman suunnitteluvaihe on tapahtumaproses-

sin eniten aikaa vievin osuus. Vallon & Häyrisen (2014, 161) mukaan suunnitteluvaihe kuluttaa 

1/3 osan koko tapahtumaprosessille suunnitellusta työajasta. Suunnitteluvaiheessa koko ta-

pahtuman sisältö suunnitellaan ja tapahtuman valmistelut aloitetaan. Toteutusvaiheessa ta-

pahtuma rakennetaan, toteutetaan ja puretaan.  Jälkimarkkinointivaiheessa tapahtuma pää-

tetään. Kuviossa 6 on Vallon & Häyrisen (2014, 161) kuvaus tapahtumaprosessin työvaiheiden 

jakautumisesta.  

 

Kuvio 6: Tapahtumaprosessin työvaiheiden jakautuminen (Vallo & Häyrinen 2016, 189) 

Kauhanen ym. (2002, 24-27) mukaan tapahtumaprosessi tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja 

se tulee suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn periaatteita noudattaen. Kauhanen ym. 

(2002, 24-27) määrittelevät prosessin tehtäväkokonaisuudeksi, jossa on selkeät asetetut ta-

voitteet ja aikamääritys. Tapahtumaprosessin toteuttamisesta vastaa johtosuhteiltaan selkeä 

organisaatio, jolla on käytettävissään tarkasti määritellyt panokset ja voimavarat. Jotta ta-

pahtumasta saadaan onnistunut kokonaisuus tulisi tapahtuman prosessille varata vähintään 

Suunnitteluvaihe
75 %

Tapahtuman 
toteutus

10 %
Jälkimarkkinointi

15 %
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pari kuukautta työaikaa. Tätä lyhyemmässä työajassa joudutaan tinkimään tapahtuman toteu-

tuksesta ja erityisesti laadusta. (Vallo & Häyrinen 2014, 162.) 

Tapahtumaprosessin tärkein ja eniten aikaa vievin osuus on tapahtuman suunnittelu (Kauha-

nen ym. 2002, 48). Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen on erityisen tärkeää ottaa mukaan ta-

pahtuman toteutumisen kannalta tärkeät henkilöt ja toimijat sillä useat eri ideat ja näkökul-

mat kehittävät tapahtumaa ja sen sisältöä (Vallo & Häyrinen 2016, 191). Hyvä tapahtuma-

suunnittelu toteutuu positiivisessa yhteishengessä, jossa huomioidaan ja kartoitetaan jokaisen 

toimijan tarpeita ja motivaatiota. Erityisesti tapahtumat, joiden toiminta perustuu lähtökoh-

taisesti vapaaehtoistyövoimaan, tarvitsevat tapahtuman onnistumiseen paljon motivaatiota, 

sekä hyvää ja positiivista yhteishenkeä. (Kauhanen ym. 2002, 48-49.) 

Suunnitteluvaihe pitää sisällään tapahtuman sisällön tuotannon suunnittelun, teknisen tuotan-

non suunnittelun sekä kaupallisen tuotannon suunnittelun. Tapahtuman sisällön tuotannon 

suunnitteluvaiheessa tapahtuman tavoitteet laaditaan ja tapahtuma ideoidaan. Tapahtumasta 

tehdään päätös, mitä tapahtumalla halutaan viestiä, millaisia esiintyjiä ja ohjelmaa tapahtu-

massa on, millainen on tapahtuman visuaalinen ilme sekä millainen on tapahtuman käsikirjoi-

tus. Tapahtuman teknisen tuotannon suunnittelu pitää sisällään päätökset tapahtuman sijain-

nista, tapahtumarakenteista, tekniikasta ja aikataulutuksesta. Tekniseen tuotantoon kuuluu 

myös tapahtuman ympäristösuunnittelu, lupien hakeminen sekä pelastus- ja turvallisuussuun-

nitelman laatiminen. Tapahtuman kaupallisen osuuden suunnittelu pitää sisällään tapahtuman 

budjetoinnin, markkinointisuunnitelman, yhteistyökumppanien sekä sponsoriyhteistyön etsi-

misen. Tapahtuman toteutusvaiheessa tapahtuman suunnitteluvaiheessa laadittu suunnitelma 

toteutetaan. Jälkimarkkinoinnissa tapahtumaorganisaatio kiittää osallistuneita sekä kerää pa-

lautteen tapahtuman kulusta. Tapahtumasta saadusta palautteesta tehdään yhteenveto ja se 

analysoidaan. (Vallo & Häyrinen 2016, 168, 191-193.)   

Tässä opinnäytetyössä perehdytään tapahtumaprosessin suunnitteluvaiheen teoriaan. Suunnit-

teluvaihe pitää sisällään tapahtuman sisällön tuotannon, teknisen tuotannon ja kaupallisen 

tuotannon. Sisällön tuotanto käsittelee tapahtuman tavoitteiden laatimista, ideointia sekä 

esiintyjiä ja ohjelmaa. Tekninen tuotanto tapahtumalupia, tapahtumarakenteita ja tapahtu-

matekniikkaa. Kaupallisessa osuudessa käsitellään tapahtuman rahoittamista sekä markkinoin-

tia. Kuviossa 7 on havainnollistettu Vallon & Häyrisen (2016) tapahtumaprosessin kuvaus.    
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Kuvio 7: Tapahtumaprosessin kuvaus (Vallon & Häyrinen 2016, kirjallisuutta mukaillen)  

 

 Sisällön tuotanto 

Sisällön tuotannon prosessissa tarvitaan paljon ajattelutyötä ja luovuutta, sillä sisällön tuo-

tannossa tapahtuma ideoidaan ja suunnitellaan. Tapahtumalle asetetaan tavoitteet ja pää-

viesti. Tapahtuman sisältö määrittää tapahtuman luonteen ja kohderyhmän. (Vallo & Häyri-

nen 2016, 191.)  

Yhteisöllisten kaupunginosatapahtumien sisällön suunnittelussa on erityisen tärkeää huomi-

oida alueen kulttuuri, taiteilijat ja tekijät. Monesti yhteisölliset kaupunginosatapahtumat saa-

vat alkunsa motivoituneista ja aktiivisista paikallisista tekijöistä sekä heidän tarpeestansa 

saada tapahtuma tiettyyn paikkaan ja aikaan. (Silvanto 2007, 13-14.) Yhteisöllisen kaupungin-

osatapahtuman sisällön tuotannon suunnittelussa on siksi syytä olla mukana kaikki ne tekijät, 

joiden panostusta tapahtuman toteutuksessa tarvitaan (Kauhanen 2002, 49). 

Onnistuneen tapahtuman määrittelyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Onko tapahtuma suunni-

teltu oikealle kohderyhmälle? Onko valittu ohjelma tasokas ja tarpeeksi mielenkiintoinen? Eri-

tyisesti vuosittain järjestettävien tapahtumien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 

tapahtuman sisältö uudistuu ja tapahtuma saadaan pidettyä mielenkiintoisena vuodesta toi-

seen. (Silvanto 2007, 13.)  
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3.1.1 Tapahtuman tavoitteet ja ideointi 

Tapahtuman sisällön tuotannossa tapahtumaorganisaatio sekä muut tapahtumaa toteuttavat 

tekijät kokoontuvat yhteen ja pitävät tapahtumasta suunnittelupalaverin. Suunnittelupalave-

reissa tapahtuman sisällön tuotannolliset asiat viedään eteenpäin ja päätetään. Suunnittelu-

palavereja on suositeltavaa pitää useampiakin, sillä aktiivinen kommunikointi tapahtuman toi-

mijoiden kesken pitää huolen siitä, että kaikki toimijat ovat ajan tasalla tapahtuman muutok-

sista ja kehityksestä. Tämän lisäksi aktiivinen ja innostunut ilmapiiri sitouttaa erityisesti va-

paaehtoisia tapahtuman järjestämiseen. (Kauhanen 2002, 45-49.)   

Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa tulee tapahtumalle asettaa selkeä pääviesti, joka 

kertoo tapahtuman järjestämisen motivaatioista. Pääviestin selvittämiseksi on tapahtuma-

organisaation hyvä ottaa esille kysymykset; miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään? Tapah-

tumia järjestetään useista eri syistä ja näitä syitä voivat olla muun muassa: rahankeruu hy-

väntekeväisyyskohteelle, mielenosoitus, markkinointitilaisuus, tiedotustilaisuus, urheilutapah-

tuma, traditionaalinen tapahtuma, viihdyttäminen, poliittinen tapahtuma, koulutustapahtuma 

tai kuten tässä opinnäytetyössä käsiteltävänä yhteisöllinen kaupunginosatapahtuma. Tapahtu-

man rakentamisen syyn ymmärtäminen on vähintään yhtä tärkeätä kuin tapahtuman kohde-

ryhmän ymmärtäminen. Kun tapahtuman pääviesti on päätetty tapahtumaorganisaatiossa, tu-

lee tapahtuman kaikki päätökset tukea tapahtuman pääviestiä. (Conway 2009, 16-19.) 

Tapahtuman pääviestin lisäksi on tapahtumalle tärkeää asettaa konkreettiset tavoitteet. Ta-

voitteiden asettaminen edistää tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteutumista. Tavoitteet oh-

jaavat tapahtumaorganisaatiota tapahtumaa koskevassa päätöksenteossa ja käytännön toi-

missa. Kauhanen ym. (2002, 45) jakaa tapahtumatavoitteet kahteen eri kategoriaan: sisällölli-

siin tavoitteisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Tapahtuman sisällöllisillä tavoitteilla määrite-

tään tapahtuman tarkoitus: kenelle tapahtumaa rakennetaan ja millainen ohjelma tukee ta-

pahtuman pääviestiä. Taloudelliset tavoitteet Kauhanen ym. (2002, 45-46) jakaa välittömiin 

ja välillisiin tavoitteisiin. Välittömissä taloudellisissa tavoitteissa on tarkoitus hyötyä tapahtu-

masta kertakorvauksen omaisesti, kun taas välillisissä tavoitteissa tapahtumasta ei pyritä saa-

maan suoraa taloudellista voittoa, vaan luomaan pohjaa suuremmalle taloudelliselle menes-

tykselle.  

Tapahtuman ideointi pitää sisällään ideat tapahtuman teemasta, ilmeestä, ohjelmasta ja 

esiintyjistä. Tapahtuman ideointivaiheessa on tärkeää ottaa kaikki ehdotukset ja ideat muis-

tiin, sillä mahdottomiltakin kuulostavat ideat saattavat kehittyä käyttökelpoisiksi tapahtuma-

suunnittelun edetessä. Tapahtuman ideoinnissa huomioidaan tapahtuman pääviesti ja tapah-

tumalle asetetut tavoitteet. Suunnittelupalaverissa tapahtuman toimijat pyrkivät asettumaan 

ajatuksissaan itsensä lisäksi myös kohdeyleisön asemaan. Toimijat pyrkivät ymmärtämään 

mitä kohdeyleisö tarvitsee tapahtumalta ja mikä on kohdeyleisön motivaatio osallistua 
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tapahtumaan. (Frissen ym. 2016, 19, 24-25.) Frissen ym. (2016, 28) mukaan onnistuneessa ta-

pahtumassa on kyse siitä, että tapahtumasuunnittelija osaa ideoida kohdeyleisölleen tapahtu-

man, joka emotionaalisesti koskettaa kohdeyleisöä niin, että yleisön ajatus tai asenne tapah-

tumasta muuttuu tapahtuman aikana.    

Tapahtuman ideoinnissa tulee ottaa huomioon myös yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman 

ominaispiirteet. Yhteisöllisten kaupunginosatapahtumien tarkoituksena on esitellä kaupungin 

ainutlaatuiset ominaisuudet ja poikkeavuudet, joilla tapahtumakaupunki erottuu muista kau-

pungeista. Tästä syystä on yleistä, että kaupunginosatapahtumissa on voimakkaasti läsnä ja 

esillä paikallinen kulttuuri ja alakulttuurit. Suunnittelupalaverissa ideoidaan myös se, miten 

paikallista kulttuuria nostetaan esille ja miten sitä tuetaan tapahtumalla. (Silvanto 2007, 13-

14.) 

 

3.1.2 Tapahtuman esiintyjät ja ohjelma 

Vallo & Häyrinen (2014, 214) mukaan tapahtuman esiintyjiä ja ohjelmaa suunnitellessa on tär-

keää pitää mielessä tapahtuman pääviesti, jota tapahtumalla halutaan viestittää. Tapahtu-

man ohjelma ja esiintyjävalinnat kuvaavat tapahtumaorganisaation arvoja, toimintatapaa ja 

kulttuuria sekä ne määrittävät minkä tyyppisestä tapahtumasta on kyse. Esiintyjävalintoja 

tehdessä on hyvä huomioida se, että myös esiintyjä edustaa tapahtumaorganisaation arvoja. 

Mikäli esiintyjä on tapahtumalle vääränlainen, sopimaton tai se ei vedä yleisöä, voi se vaaran-

taa koko tapahtuman onnistumisen. (Vallo & Häyrinen 2014, 208, 214-215.) 

Tapahtumaorganisaation tulee suunnitteluvaiheessa päättää, ostetaanko tapahtumalle esiin-

tyjiä ja ohjelmaa ja paljonko niistä ollaan valmiita maksamaan. Kun ohjelma ja esiintyjät ja 

niihin suunnattu budjetti alkavat hahmottumaan, tulee tapahtumaorganisaation selvittää 

mistä esiintyjät tai ohjelma ostetaan. Nykypäivänä ohjelmatoimistot myyvät tapahtumille 

räätälöityjä paketteja ja monesti esiintyjät myyvät myös omia palvelujaan suoraan tapahtu-

mille. (Kauhanen ym. 2002, 76.) 

Kun ohjelma ja esiintyjät on tapahtumaorganisaatiossa päätetty, tulee esiintyjien ja ohjel-

mantarjoajien kanssa laatia kirjalliset sopimukset esiintymisestä. Sopimuksiin tulee kirjata 

esiintymisen ajankohta, esiintymisen kesto, hinta ja maksuehdot. Sopimuksessa käydään läpi 

mitä tekniikkaa- ja tarvikkeita esiintyjä tarvitsee esiintymiseensä ja ketkä tahot ne järjestä-

vät ja maksavat. Tapahtumajärjestäjän on hyvä nimetä tapahtumaorganisaatiosta yksi hen-

kilö, joka vastaa sopimusten laatimisesta ja toimii esiintyjien yhteyshenkilönä. (Kauhanen ym. 

2002, 76-77.)  

Mikäli tapahtumalla on useita esiintyjiä ja useita esiintymispisteitä, on tapahtumaorganisaa-

tion hyvä nimetä jokaiselle esiintymispisteelle oma vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö toimii 
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esiintymispisteen päällikkönä ja tapahtumaorganisaation edustajana. Vastuuhenkilö edustaa 

tapahtumaorganisaatiota tekniselle henkilökunnalle ja esiintyjille. Vastuuhenkilö pitää huolen 

siitä, että esiintymispiteellä on kaikki esiintyjän sopimuksessa mainittu tarvittava tekniikka ja 

muut esiintymiseen tarvittavat tarvikkeet. Vastuuhenkilö pitää huolen myös siitä, että esiinty-

mispisteen ohjelmat pysyvät aikataulussa. (Kauhanen ym. 2002, 78-79.)  

 Tekninen tuotanto 

Tapahtumaorganisaatio kantaa päävastuun tapahtuman kokonaisuudesta. Tämän vuoksi tapah-

tumaorganisaation on erityisen tärkeätä perehtyä mitkä eri lait, säännöt ja ohjeet koskevat 

tapahtuman tuotantoa. Tapahtuman tekninen tuotanto pitää sisällään tapahtuman luvat sekä 

konkreettiset tapahtumarakenteet, jotka ovat tapahtuman järjestämiselle välttämättömiä. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 193.)   

 

3.2.1 Tapahtuman luvat 

Tapahtumaorganisaation tulee perehtyä lupiin ja ilmoituksiin. Millaisia erilaisia lupia tarvitsee 

hakea ja millaisia ilmoituksia tapahtumasta tarvitsee laatia? Yleisiä tapahtumalupia ovat an-

niskelulupa, arpajaislupa, tiensulkulupa, maanomistajan lupa, kaupunkien ja kuntien omista-

milla maa-alueilla maankäyttölupa, ulkotuli- ja ilotulituslupa, ympäristökeskuksen meluntor-

juntalain (382/87) mukainen melulupa. Mikäli tapahtumassa myydään elintarvikkeita, tulee 

siitä tehdä ilmoitus ympäristöviranomaisille. (Vallo & Häyrinen 2014, 153.)   

Poliisille tulee ilmoittaa yleisötilaisuudesta, kun tapahtumaan on osallistumassa useita satoja 

osallistujia, tapahtuma järjestetään yleisillä paikoilla, tapahtuma on suunnattu erityisille ryh-

mille, tapahtuma kestää myöhäisiltaan tai yöhön, tapahtumassa tarvitaan järjestyksen valvon-

taa tai liikenteenohjausta, tapahtuma tarvitsee pelastussuunnitelman, tapahtumassa on an-

niskelua tai tapahtuma, joka herättää voimakkaita tunteita. (Poliisihallitus, 2016.)   

Tapahtumajärjestäjän on syytä olla tapahtuman suunnitteluvaiheessa yhteydessä poliisiin, 

ympäristö-, pelastus-, terveys- ja rakennusviranomaisiin. Viranomaiset osaavat antaa tapahtu-

majärjestäjälle neuvoja ja ohjausta siitä mitä ilmoituksia ja lupia tapahtuma tarvitsee. Ta-

pahtumasta kannattaa laatia hyvin yksityiskohtainen suunnitelma, jossa käy ilmi tapahtuman 

järjestämisen syyt, paikka, päivä, kellonaika, arvioitu kävijämäärä, ohjelma ja kartta tapah-

tuma-alueesta. Tapahtumasuunnitelman avulla viranomaiset pystyvät saamaan riittävän sel-

keän kuvan tapahtuman tarkoituksesta, ohjelmasta, ajankohdasta ja arvioidusta kävijä mää-

rästä. Selkeä tapahtumasuunnitelma nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä ja lupapäätöksiä. 

(Kauhanen ym. 2002, 86-87.)  
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3.2.2 Tapahtumarakenteet ja tekniikka 

 
Kauhanen ym. (2002, 80-81) mukaan tapahtuman yleisilmeen luominen rakenteilla, kalusteilla 

ja somistuksella on tärkeää. Tapahtuman ilmettä voidaan muokata esimerkiksi; kalusteilla, 

teltoilla lavoilla, valoilla, korokkeilla, kasveilla, opasteilla, kylteillä, banderolleilla ja mainos-

kylteillä. Why so Myrtsi? -tapahtuma on järjestetty viimeisen neljän vuoden aikana Myyrmäen 

raitille, alueen ravintoloihin ja kauppakeskuksiin. Kauppakeskukset ja ravintolat ovat vastan-

neet omista tapahtumarakenteista. Myyrmäki-liike ja Myyrmäki Seura ry ovat järjestäneet ta-

pahtuman yhteiset tapahtumarakenteet ja päälavan tekniikan. Käsittelen tässä kappaleessa 

tapahtumarakenteita ja tekniikkaa Why so Myrtsi? -tapahtumaorganisaation perspektiivistä, 

jossa tapahtumarakenteet ja tekniikka sijoittuu ulkoilmaan.  

 

Ulkoilmatapahtumissa tulee kiinnittää erityistä huomiota sääennustuksiin. Myrskyisen ja satei-

sen sään varalle on laadittava varasuunnitelma. Mikäli tapahtumaa ei kyetä siirtämään sisäti-

loihin on tapahtumaorganisaatiolla syytä varautua vuokraamaan tarvittava määrä telttoja ja 

katoksia. Tapahtumaorganisaatio voi yrittää myös järjestää tapahtumalle sateenvarjoja tai 

kertakäyttöisiä sadetakkeja. Tapahtuman tekniikka on ensisijaisen tärkeää suojella sateelta. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 169.) 

 

Tapahtuma-alueen suunnitteluvaiheessa on erityisen tärkeätä kiinnittää huomiota tapahtuma-

alueen sähköihin. Tapahtumatekniikan ja tapahtumarakenteiden sähkön kulutus on suositelta-

vaa laskea ja varmistaa, että tapahtuma-alueen sähköt riittävät. Mikäli tapatuma-alueen säh-

köt eivät riitä tapahtuman vaatimalle sähkönkulutukselle, tulee tapahtumaorganisaation 

vuokrata tapahtumalle sähkögeneraattori. (Vallo & Häyrinen 2016, 208-209.)      

 

Esiintymistekniikka määräytyy esiintyjien teknillisistä tarpeista. Lähtökohtaisesti esiintymis-

tekniikan tulee olla tarpeeksi suurta, jotta esiintyjä tulee kuuluviin ja näkyviin halutulla ta-

pahtuma-alueella. Esiintyjät saattavat haluta ottaa esiintymiseensä mukaan myös omaa tek-

niikkaa, jonka yhteensopivuus tapahtumaorganisaation järjestämän tekniikan kanssa on tar-

kistettava. Tapahtuman tekniikka saattaa suunnitelmallisuudesta ja huolellisuudesta huoli-

matta pettää. Tapahtumaorganisaation on hyvä nimetä yksi henkilö, joka lähtee selvittämään 

tekniikan pettämistä ja välittää välitietoa tekniikan korjaamisesta tapahtuman tuottajalle. 

(Vallo & Häyrinen 2016, 208-209.)   

 

Yhteisöllisen tapahtuman rakenteissa tulee huomioida eri ikäisten ihmisten mahdolliset liikun-

tarajoitteet. Tapahtuman tiedotteissa on hyvä kertoa missä päin tapahtuma-aluetta on sani-

teettitilat, info- ja ensiapupiste, taksitolppa ja mikäli tapahtumaan on mahdollista saapua au-

tolla, niin mihin autot voidaan parkkeerata. (Vallo & Häyrinen 2016, 209-218.)   
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 Kaupallinen tuotanto 

Tapahtuman kaupallisen osuus käsittelee tapahtuman rahoitusta ja markkinointia. Tapahtu-

man suunnittelun alkumetreillä on jo syytä puhua rahasta ja tapahtuman näkyvyydestä. Ta-

pahtumajärjestäjien tulee hahmottaa mitä kaikki maksaa ja mihin kaikkeen tapahtumalla on 

varaa. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa pitää aloittaa budjetin hahmottaminen ja laatimi-

nen. (Vallo & Häyrinen 2016, 177.)  

Tässä opinnäytetyössä teoria osuus koostuu Why so Myrtsi? -tapahtuman rahoituksen raken-

teista. Why so Myrtsi? -tapahtuman rahoitus koostuu pääsääntöisesti Vantaan kaupungin kult-

tuuriavustuksesta ja sponsorien rahoituksesta. Tapahtuman markkinointi hoidetaan MYYR-

MÄKI-liikkeen ja Myyrmäki-seura ry:n viestintäkanavissa sekä Vantaan kaupungin viestinnässä. 

 

3.3.1 Tapahtuman rahoitus 

Lähes jokaiseen tapahtumaan haetaan tänä päivänä sponsoreita. Sponsoroinnilla sponsoriyri-

tys vuokraa yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan imagoa vuokraamiseksi. Imagon 

vuokraamista hyödynnetään määriteltyihin markkinointiviestintätarkoituksiin tai muihin tar-

koituksiin. Imagon vuokraajan, eli tässä tapauksessa tapahtumaorganisaation kannalta, spon-

sorointi on osa tapahtumaorganisaation markkinointiviestintää. (Kauhanen ym. 2002, 69-70) 

Sponsoroinnilla on erilaisia yhteistyötasoja. Kauhanen ym. jakaa nämä tasot neljään erilai-

seen yhteistyötasoon. Näitä tasoja ovat tapahtuman mainosarvon hyväksikäyttö, mainonta ta-

pahtumapaikalla, pitkäaikainen yhteistyö, tapahtuman tai kampanjan luominen. Tapahtuman 

mainosarvon hyväksikäytöllä tarkoitetaan sponsoroivan yrityksen mahdollisuutta hyödyntää 

tapahtuman mainosarvoa. Sponsoroiva yritys käyttää markkinointimateriaaleissa tapahtuman 

logoja tai tunnusmerkkejä tai vastavuoroisesti tapahtumaorganisaatio mainostaa sponsoriyri-

tystä omissa markkinointimateriaaleissa. (Kauhanen ym. 2002, 69-70.) 

Yleisin sponsoroinnin yhteistyötaso on sponsoriyrityksen mainonta tapahtumapaikalla. Pitkäai-

kaisella yhteistyöllä tarkoitetaan tapahtumaorganisaation ja sponsoroijan välistä kumppa-

nuutta, joka tekee tapahtumasta mahdollisen. Näyttelyissä, seminaareissa ja kilpailuissa on 

yleistä, että sponsorituen vastineeksi sponsoriyritys luo oman tapahtuman tai kampanjan, 

jonka liittää jo olemassa olevaan tapahtumaan. (Kauhanen ym. 2002, 69-70.) 

Tapahtumaorganisaation on tärkeää pohtia, mitä tapahtuma haluaa sponsoreilta ja mitä ta-

pahtuma voi antaa sponsoreille vastineeksi. Kun tapahtumaorganisaatiota on löytänyt tapah-

tumasta kiinnostuneet sponsorit, tulee tapahtumaorganisaation valmistautua kertomaan ta-

pahtumasta mielenkiintoisella ja huomiota herättävällä tavalla sponsorille. Erityisen tärkeää 

on kertoa sponsorille se, miten he tulevat tapahtumasta hyötymään. (Kauhanen ym. 2002, 

74.) 
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Kun sponsoroinnista on päästy yhteiseen ymmärrykseen, on sovituista asioista hyvä tehdä kir-

jalliset sopimukset. Sopimusten allekirjoittamisen jälkeen, on hyvä pitää sponsoriyritykseen 

yhteyttä ja kertoa miten tapahtuma on lähtenyt rakentumaan. Erityisesti tapahtuman jälki-

markkinointi vaiheessa sponsoriyhteistyökumppaneita tulee huomioida ja kiittää. (Kauhanen 

ym. 2002, 74-75.)     

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut jakavat vuosittain vapaa-ajan lautakunnan myöntämiä 

avustuksia ja tukia. Näitä avustuksia myönnetään muun muassa kulttuuria edistäville tapahtu-

mille. Kulttuurin edistämisen lisäksi avustettavan toiminnan tulee perustua kestävän kehityk-

sen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin. (Vantaan kaupunki 2018.)  

Why so Myrtsi? -tapahtuma on saanut vuosittain taide- ja kulttuuritapahtumien avustusrahaa. 

Avustusrahaa haetaan hakemuksella, johon tulee liittää tapahtumaorganisaation tiedot, ta-

pahtuman suunnitelma sekä tapahtuman arvioidut kulut. Hakemus tulee jättää Vantaan kau-

pungille avustusten hakuaikana. Avustusten hakuajat ilmoitetaan Vantaan kaupungin internet-

sivuilla. Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ilmoittavat hakemuksen käsittelyn jälkeen ta-

pahtumaorganisaatiolle hakemukseen koskevista päätöksistä. Myönnetty avustus tulee käyttää 

ainoastaan avustushakemuksessa kuvattuun avustettavaan toimintaan. Tapahtuman päätyt-

tyä, tulee tapahtumaorganisaation toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle tapah-

tuman tilitys. Tilitykseen tulee liittää avustusta koskevat maksukuitit. (Vantaan kaupunki 

2018.) 

 

3.3.2 Tapahtuman markkinointi 

Vallo & Häyrinen (2016, 21) kuvailevat tapahtumamarkkinointia tapahtuman ja markkinoinnin 

yhdistymiseksi. Tapahtuman markkinointi on pitkäjänteistä työtä, jonka idea on välittää ta-

pahtuman pääviestiä, tehdä tapahtumasta lähestyttävä ja luoda tapahtumasta ennakkoon 

mielikuvia. Silvannon (2007, 18) mukaan tapahtuman markkinoinnin pääpaino on kohdenne-

tussa tiedossa ja selkeässä tunnistettavassa ja visuaalisessa tapahtumailmeessä.  

Vallo & Häyrinen (2016, 22) mukaan tapahtumamarkkinoinnissa on aina kyse organisaation 

markkinointistrategiasta. Kaupunki voi hyötyä mainosstrategisesti kaupunginosatapahtumasta, 

sillä kaupunginosatapahtumat houkuttelevat kaupunkiin ulkopaikkakuntalaisia ja pääomaa 

(Silvanto 2007, 11). Esimerkiksi Vantaan kaupunki jakaa vuosittain suurille kulttuuritapahtu-

mille ja festivaaleille kaupunkimarkkinointitukea. Kaupunkimarkkinointituen idea on vahvis-

taa Vantaan kaupungin näkyvyyttä ja markkinointia. Markkinointituen ehtona on käyttää 

markkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. (Vantaa.fi.)      

Vallon & Häyrinen (2016, 69-70) mukaan kaikkia tapahtumia täytyy markkinoida ja jokaiselle 

tapahtumalle on suositeltavaa laatia markkinointisuunnitelma. Vallo & Häyrinen (2016, 70) 
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jakaa markkinointisuunnitelman sisäiseen markkinointiin, mediamarkkinointiin, suoramarkki-

nointiin sekä markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan ta-

pahtumaorganisaation sisäistä markkinointia. Sisäisellä markkinoinnilla pidetään huoli siitä, 

että kaikki tapahtumaorganisaation jäsenet ovat ajan tasalla tapahtuman suunnittelusta ja 

sisällöstä. Mediamarkkinoinnilla tarkoitetaan lehti-, TV- ja -radiomainontaa. Suoramarkkinoin-

nin yleisin muoto on sähköpostimainokset tai puhelinmainonta. Markkinointi sosiaalisessa me-

diassa on nykypäivänä kaikista yleisin markkinointitapa ja sen tärkeyttä ei voida nykypäivänä 

korostaa liikaa. (Silvanto 2007, 18). 

 

 Toteutusvaihe 

Vallo & Häyrinen (2014, 168) kuvailevat toteutusvaihetta hetkeksi, joka tekee tapahtuman 

suunnitelmasta toden. Tapahtuman toteutusvaiheessa on tärkeää, että jokaiselle toimijalle 

on jaettu oma vastuualue ja suunnitelma tapahtuman kulusta. Tapahtuman tuottaja on pää-

vastuullisena tapahtuman läpiviennistä sekä hän tekee tarvittavat päätökset, mikäli tapah-

tuma ei etene suunnitellusti. Tapahtuman toteutusvaiheet voidaan jakaa kolmeen eri vaihee-

seen: rakennusvaiheeseen, itse tapahtumaan ja purkuvaiheeseen (Vallo & Häyrinen 2016, 198-

202). 

Tapahtuman rakennusvaihe tulee suunnitella ja aikatauluttaa etukäteen. Rakennusvaiheen 

suunnittelussa on hyvä huomioida, että monesti rakennusvaihe on toteutusvaiheen kaikista 

eniten aikaa vievin osuus. Useissa tapauksissa tapahtuman rakennusvaihe vie enemmän aikaa 

kuin itse tapahtuma tai tapahtuman purku. Tapahtuman rakennusvaihe on suositeltavaa aika-

tauluttaa ja aikataulusta tulee ilmoittaa kaikille tapahtuman esiintyjille, toimijoille ja ali-

hankkijoille. Tapahtuman rakentaminen aloitetaan yleisimmin tapahtuman suurista raken-

teista ja tekniikasta. Kun suuret rakenteet ja tekniikka on pystytetty, tuodaan tapahtumapai-

kalle kalusteet ja somistus. (Vallo & Häyrinen 2016, 199.)  

Ennen tapahtuman alkua on hyvä pitää tapahtumasta kenraali. Kenraalissa on mukana esiinty-

jät, tekniikasta vastaavat henkilöt sekä tapahtuman juontaja. Kenraalissa käydään läpi tapah-

tuman tekniikka, aikataulu, esiintymisjärjestys. Kenraalin paras ajankohta on muutamia tun-

teja ennen tapahtuman alkua tai silloin kun tapahtuman rakennustyöt ovat lähes valmiita. 

(Vallo & Hyvärinen 2016, 200-202.)  

Ennen tapahtuman alkua on tapahtumaorganisaation varmistettava, että tapahtuman toimijat 

ovat valmiita sekä tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa. Tapahtuma-aikana toi-

mijat seuraavat oman tapahtumapisteen aikataulua ja kuljettaa tapahtumaa omalla ohjelmal-

laan eteenpäin. Tapahtuman purku aloitetaan suunnitellusti tapahtuman päätyttyä. (Vallo & 

Häyrinen 2016, 201-202.) 
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 Jälkimarkkinointivaihe 

Jälkimarkkinointi on tapahtumaprosessin viimeinen vaihe. Jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluu 

kiitokset kaikille tapahtuman toimijoille ja osallistujille. Tapahtumasta kerätään palautetta, 

jonka jälkeen palaute työstetään. Työstetystä palautteesta laaditaan yhteenveto ja se käsi-

tellään palautepalaverissa. (Vallo & Häyrinen 2016, 220.)    

Hyvään tapahtumasuunnitteluun kuuluu myös suunnitelmat siitä, miten tapahtuman mahdol-

listajia, yhteistyökumppaneita ja esiintyjiä kiitetään. Kiitos voi olla esimerkiksi: viesti, lahja 

tai karonkka. Kiittämisessä on hyvä ottaa esille tapahtumasta saatu positiivinen palaute ja 

muut onnistumiset. (Vallo & Häyrinen 2016, 221-222.) 

Tapahtumaorganisaation kehittymisen kannalta on oleellista kerätä palautetta tapahtumasta. 

Tapahtumaorganisaatio saa palautteesta tapahtuman kannalta tärkeää tietoa ja se kehittää 

tapahtumaorganisaation taitoja toteuttaa tapahtumia jatkossa. Tapahtumasta saatu palaute 

voidaan kerätä sähköisellä tai kirjallisella lomakkeella, kasvotusten tai puhelimitse. Palaute 

tulisi kerätä mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen, jolloin tapahtuma on vielä osallis-

ten tuoreessa muistissa. Sähköisten tai kirjallisten palautteiden palautekysymykset tulisi laa-

tia niin, että vastauksista saadaan mahdollisimman kattavia ja yksityiskohtaisia. Kysymysten 

tulisi myös aiheeltaan koskettaa tapahtumalle asetettuja tavoitteita. (Vallo & Häyrinen 2016, 

224-226.) 

Tapahtumasta saatu palaute on hyvä koota yhteen dokumenttiin, josta palautetta verrataan 

tapahtuman suunnitteluvaiheessa tehtyihin tavoitteisiin. Tapahtuman onnistumiset, epäonnis-

tumiset ja oivallukset käsitellään. Tapahtuman palautteen kokoamisen jälkeen on suositelta-

vaa pitää palautepalaveri tapahtumaorganisaation kanssa yhteisesti ja käydä läpi tapahtuman 

onnistumiset ja ongelmakohdat. Palautepalaveri lisää tapahtumaorganisaation hiljaista tietoa 

ja osaamista. (Vallo & Häyrinen 2016, 224-229.) 

 

4 Why So Myrtsi? Taiteiden yö -tapahtumaprosessin kuvaus 

Why So Myrtsi? -tapahtumaprosessi koostui tapahtuman suunnittelusta, toteutuksesta ja jälki-

markkinoinnista. Suunnitteluvaiheeseen sisältyi tapahtuman sisällön tuotanto, tekninen tuo-

tanto ja kaupallinen tuotanto. Sisällön tuotannossa tapahtuma ideoitiin, tapahtumalle asetet-

tiin pääviesti ja tavoitteet sekä päätökset tapahtuman ohjelmasta ja esiintyjistä. Tapahtuman 

suunnitteluvaiheessa oli mukana kaikki ne tekijät, joiden panostusta tapahtuman toteutuk-

sessa tarvittiin. Yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman pääpiirteeseen kuuluu alueen kulttuu-

rin, muusikoiden ja taiteilijoiden voimakas läsnäolo ja se otettiin tapahtuman suunnitteluvai-

heessa huomioon.  
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Tapahtuman teknisessä tuotannossa tapahtumalle haettiin kaikki tämän tyyliselle tapahtu-

malle tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Näitä lupia olivat muun muassa: ilmoitus yleisötilaisuu-

desta, meluilmoitus, kadunkäyttölupa, torialueen käyttölupa, elintarvikemyyntilupa ja Teosto 

-ilmoitus. Tapahtuman pelastus ja ensiapusuunnitelma toimitettiin Vantaan poliisille, pelas-

tuslaitoksen tapahtumavastaavalle, HUS ensiavun vastuulääkärille sekä tapahtuman järjestys-

miehille. Tapahtumassa käytettiin MYYRMÄKI-liikkeen jo valmiiksi omistamia tapahtumaraken-

teita, Vantaan kaupungin, kulttuuritalo Martinuksen ja Roihuvuori-seuran tapahtumalle lai-

naamia rakenteita. Tapahtuman päälavan tapahtumarakenteet ja tekniikka vuokrattiin ali-

hankkijalta. Kaupallisessa tuotannossa tapahtumalle laadittiin budjetti ja järjestettiin rahoi-

tus. Tapahtuman merkittävimpinä rahoittajina toimi Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ja 

alueen sponsoriyritykset. Tapahtumaa markkinointiin pääsääntöisesti MYYRMÄKI-liikkeen tie-

dotusväylissä ja Vantaan kaupungin viestinnässä.  

Tapahtuma toteutettiin torstaina 30.08.2018. Tapahtuman toteutusvaiheessa tapahtuma ra-

kennettiin, toteutettiin ja purettiin. Toteutuksen rakennusvaihe aloitettiin vuorokausi ennen 

tapahtuman ajankohtaa ja sitä jatkettiin tapahtumapäivänä. Tapahtuma toteutettiin tapahtu-

masuunnitelman mukaisesti ja saatettiin päätökseen viimeisen esityksen päätyttyä. Tapahtu-

man purkuvaihe aloitettiin tapahtumapäivän päätteeksi ja purkua jatkettiin tapahtuman jäl-

keisenä päivänä. Tapahtuman rakentuminen, toteutus- ja purkuvaihe kesti yhteensä kolme 

päivää. 

Tapahtuman toteutuksen päätyttyä tapahtuman jälkimarkkinointivaihe käynnistettiin. Tapah-

tumaorganisaatio kiitti kaikkia tapahtumaan osallistuneita, toimijoita ja yhteistyökumppa-

neita. Tapahtumaorganisaatio aloitti tapahtuman avoimen palautteen keräämisen. Tapahtu-

maan osallistuneilta kerättiin avointa palautetta tapahtuman Facebook-sivuilla. Tapahtuman 

yhteistyökumppaneilta palautetta kerättiin sähköpostitse. Näiden palautteiden lisäksi tapah-

tuman tuottaja keräsi tapahtumasta muistiinpanoja.  

 

 Why so Myrtsi? -tapahtuman sisällön tuotanto 

Tapahtumaprosessin sisällöntuotanto alkoi tapahtumaorganisaatiossa noin kolmea kuukautta 

ennen tapahtuman suunniteltua toteutusta. Tapahtuman sisällöntuotannon suunnitteluvaihe 

käynnistyi asettamalla tapahtumalle pääviesti ja tavoitteet. Tapahtuman päätavoitteena oli 

rakentaa Myyrmäen suuralueen asukkaille yhteisöllinen kaupunginosatapahtuma, joka vahvis-

taisi alueen paikallisuutta ja juhlistaisi sen ainutlaatuisuutta. Why so Myrtsi? -tapahtuma tar-

josi alueen seuroille, yhdistyksille, oppilaitoksille ja yrityksille tapahtumaympäristön, jossa 

toimijat kykenivät esittelemään ja markkinoimaan omia palvelujaan alueen asukkaille.  

Tapahtumaorganisaatio järjesti tapahtumalle yhteiset tapahtumarakenteet, keskitetyn mark-

kinoinnin, Why so Hungry -tapahtuman, info- ja ensiapupisteen sekä päälavan ja sen 
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ohjelman. Why so Myrtsi? -tapahtumaorganisaation lisäksi alueen toimijat järjestivät itsenäi-

sesti toimintapisteitä tapahtumalle. Näitä alueen toimijoita olivat muun muassa: vapaaehtoi-

set asukkaat, toimijat, seurat, järjestöt, yritykset, artistit ja taiteilijat. Tapahtumaorganisaa-

tion rooli oli innostaa alueen toimijoita mukaan osallistumaan tapahtumaan ja rakentamaan 

tapahtumalle mielenkiintoisia ohjelmapisteitä. Toimijat organisoivat tapahtumapisteet itse-

näisesti. Yksittäisissä tapauksissa tapahtumaorganisaatio oli toimijan apuna.  

Yksittäisten ohjelmapisteiden lisäksi tapahtumassa oli mukana alueen ravintolat, kauppakes-

kus Myyrmanni, Isomyyri ja Myyrmäkitalo. Vantaan kaupungin toimintaa edusti Vantaan taide-

museo Artsi, Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Vantaan nuorisopalvelut, Asukastila Myyrinki, 

Myyrmäen kirjasto ja Vaskivuoren lukio. Vantaan kaupungin lisäksi paikallisia yhdistyksiä ja 

seuroja olivat muun muassa Vantaan katutanssiyhdistys, Street Art Vantaa ja Vantaankosken 

seurakunta. Jokainen toimija järjesti tapahtumalle viihdyttävää ja mielenkiintoista ohjelmaa.  

Tapahtuman sisällön tuotanto käynnistyi tapahtumaorganisaation sekä tapahtumatoimijoiden 

välisellä yhteisellä suunnittelupalaverilla. Suunnittelupalaveri aloitettiin käymällä tapahtuma-

organisaation alustavat ideat ja suunnitelmat läpi. Tapahtumaorganisaation alustavien ideoi-

den läpikäynnin jälkeen palaverissa käynnistettiin avoin ideointiriihi. Tapahtumaorganisaatio 

kirjasi ylös kaikki ideointiriihessä tulleet ideat ja suunnitelmat. Tapahtumaorganisaation jär-

jestämän ensimmäisen suunnittelupalaverin aikana tapahtuman raamit alkoivat hahmottu-

maan. Tapahtumaorganisaatio järjesti suunnitteluvaiheen aikana suunnittelupalavereja yh-

teensä viisi kertaa. Jälkimmäisissä suunnittelupalavereissa tapahtuman yhteisiä ideoita jatko-

kehitettiin.   

Suunnittelun alkuvaiheessa tapahtumaorganisaatio perehtyi edellisen vuoden tapahtumara-

portointiin. Tapahtumaraportista selvisi mitä lupia tapahtumalle oli hankittu, keitä tapahtu-

massa oli esiintynyt, ketkä kaikki olivat olleet osallisena tapahtumassa ja kuinka paljon asuk-

kaita osallistui tapahtumaan. Tapahtumaraportti asetti lähtökohdan tulevan tapahtuman ta-

voitteille. Tapahtumaorganisaation tavoite oli tavoittaa vähintään yhtä paljon asukkaita ja 

toimijoita kuin edellisenä vuotena sekä ylläpitää tapahtuman imagoa mielenkiintoisena, yh-

teisöllisenä, uudistumiskykyisenä, viihdyttävänä ja turvallisena. Tapahtuman välillisenä ta-

voitteena oli Myyrmäen suuralueen edistäminen ja kehittäminen. Tapahtuman sisällöllisiin ta-

voitteisiin kuului Myyrmäen alueen palveluiden, harrastusmahdollisuuksien ja kotipaikkakun-

tatuntemuksen tietoisuuden lisääminen, alueen ainutlaatuisuuden juhlistaminen sekä alueen 

asukkaiden yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen. 

Tapahtumaraportista selvisi, että edellisenä vuotena tapahtumassa oli ollut esillä vahvasti 

Myyrmäen alueen katutaide ja tämän vuoksi tapahtumaorganisaatio halusi nostaa katutaiteen 

rinnalle entistä monipuolisempaa musiikkitarjontaa. Tapahtumaorganisaatiossa päätettiin ra-

kentaa tapahtumalle ensimmäistä kertaa näyttävämpi päälava, jonka pääesiintyjinä toimi 
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Vantaan Viihdeorkesteri ja paikalliset artistit. Vantaan Viihdeorkesteri esiintyi Länsi-Vantaan 

ulkoilmatapahtumassa ensimmäistä kertaa. 

Why so Myrtsi? -tapahtuman taiteilijat ja esiintyjät olivat kaikki Myyrmäen alueelta. Pääsään-

töisesti kaikki esiintyjät osallistuvat tapahtumaan vapaaehtoisesti, omin ehdoin ja resurssein. 

Lähtökohtaisesti tapahtumaorganisaation toimintaperiaatteeseen kuuluu, että jokainen esiin-

tyjä, taiteilija ja toimija järjestää rahoituksen omalle esiintymiselle tai toimintapisteelle. Ta-

pahtumaorganisaatio kattaa tapahtuman yhteiset rakenteet sekä poikkeuksellisissa tilanteissa 

myös esiintyjän kulut. Vuoden 2018 poikkeuksellisena esiintyjänä oli Vantaan Viihdeorkesteri, 

jonka esiintymisen kustannuksille tapahtumaorganisaatio järjesti ulkopuolisen rahoituksen.  

Tapahtumaorganisaation tavoite oli rekrytoida suunnitteluprosessin aikana vapaaehtoisia. Ta-

pahtumaorganisaatio haki vapaaehtoisia Facebook ja Instagram -ilmoituksilla. Tapahtuma-

organisaatio ei onnistunut vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Tapahtumapäivänä tapahtumassa oli 

toimijoiden lisäksi vain noin kymmenen vapaaehtoista. Tapahtumaa rakennettiin viidentoisto-

hengen voimin. Kuviossa 8 on tiivistetty vuoden 2018 Why so Myrtsi? -tapahtuman suunnittelun 

vaiheet. 

 

Kuvio 8: Why so Myrtsi? -tapahtuman suunnittelun vaiheita tapahtuman tuottajan muistiosta 

(Zühlke 2018) 

Tapahtuman ohjelma muodostui yli neljästäkymmenestä toimintapisteestä. Tapahtumasta 

tehtiin paikallisen SAY FM -radionkanavan välityksellä suoraa radiolähetystä. Paikallisessa elo-

kuvateatterissa vietettiin Myyrmäen elokuvafestivaaleja, jossa paikallisten elokuvatekijöiden 

teoksia näytettiin. Myyrmäen asemalla esiintyi Puhallinorkesteri Louhi, Johnny’s Filter Band 
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sekä Belenos Group of Arts -tulishowryhmä. Kuviossa 9 Belenos Group of Arts -tulishowryhmä 

esiintyy Why so Myrtsi? -tapahtumassa. Myyränpuhokseen rakennettiin pakohuone, johon asuk-

kaat pääsivät maksutta ratkomaan murhamysteeriä. Tapahtuman koko ohjelma on koostet-

tuna opinnäytetyön liitteeseen (liite 1).  

 

Tapahtumaorganisaation järjestämän päälavan ohjelma alkoi klo 17.00 Kaupunginjohtaja 

Ritva Viljasen avajaispuheella. Puheen jälkeen lavalla kuultiin paikallisen MC Musaopen räppi. 

Tapahtumansuojelijaksi valittu Miss Gay Finland Iina Karinen piti puheen yhdenvertaisuu-

desta, tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta. Ilta jatkui Lauluyhtye Eloisa a Capella lauluesityk-

sellä sekä Myyr York Times Lady’s rivitanssiesityksellä ja tanssiopetuksella. Päälava vapautui 

klo 19.00-20.00 Open mic Stand up -esityksille, jossa nähtiin alueen nousevia stand up -koomi-

koita. Open mic Stand up -esiintymiselle vaadittiin ennakkoilmoittautuminen. Stand up -esi-

tysten jälkeen lavalle nousi Pinja ja Pekka -niminen paikallinen duo esittämään viihdyttävää 

tanssimusiikkia. Tapahtuman pääesiintyjänä oli Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble artistei-

naan Ilari Hämäläinen ja ZÜHLKE. Tapahtuman tuottaja esiintyi Vantaan Viihdeorkesterin ar-

tistina.  

 

Why So Hungry? -ruokatapahtumalle myytiin elintarvikemyyjille myyntipaikkoja pientä osallis-

tumismaksua vastaan. Tapahtumaorganisaation tavoitteena oli saada mahdollisimman moni-

puolisesti erilaista katuruokaa, jotta ruokatapahtuman kokonaisuus olisi ollut mahdollisimman 

monipuolinen. Tapahtumaorganisaatio onnistui tavoitteessaan ja järjesti tapahtumalle moni-

puolisesti erilaista katuruokaa. Ruokatapahtumassa oli mukana Donkey Grill & Catering, 

NAUGHTY BRGR, FoodHood, Torikahvila, Quickies, II Carro Italian Street Food, Kumphawapi 

kitchen, Helsingin Thai-wok ja karkkikoju.  

 

 

Kuvio 9: Belenos Group OF Arts -tulishow (MYYRMÄKI-liike 2018) 
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4.1.1 Why so Myrtsi? -tapahtuman tekninen tuotanto 

Tapahtumaorganisaatio vastasi Why so Myrtsi? -tapahtuman koordinoinnista ja tapahtumako-

konaisuudesta. Tapahtuman yleiset luvat, ilmoitukset ja turvallisuus kuuluivat tapahtuma-

organisaatiolle. Tapahtuman tuottajan työtehtäviin kuului näiden lupien ja ilmoitusten laati-

minen.  

Tapahtumaan ennustetun suuren osallistujamäärän sekä myöhäisen tapahtuman lopetusajan-

kohdanvuoksi tapahtumasta tehtiin poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta. Ilmoituksen liitteenä 

oli tapahtumalle laadittu pelastus- ja ensiapusuunnitelma. Tapahtumalle palkattiin poliisin 

ohjeistuksesta kahdeksan järjestyksenvalvojaa. Poliisille toimitettiin kahta viikkoa ennen ta-

pahtuman ajankohtaa järjestysvalvojien nimet, henkilöturvatunnukset ja heidän turvamies-

korttien numerot. Tapahtuman suuren kokoluokan vuoksi Vantaan pelastuslaitos päätti nostaa 

tapahtuman turvallisuusluokitusta. Tapahtuman pelastus- ja ensiapusuunnitelma tarvitsi tur-

vallisuusluokituksen noston vuoksi hyväksynnän Vantaan pelastuslaitoksen tapahtumavastaa-

valta ja HUS ensiavun vastuulääkäriltä. Myyrmäen alueen partiot organisoivat tapahtuman en-

siapupisteen.  

Tapahtuma oli luonteeltaan hyvin rauhallinen ja hyväntuulinen. Häiriökäyttäytymisiä ei ha-

vaittu, eikä ensiapu toimenpiteitä suoritettu. Tapahtuman turvallisuiden myötävaikuttavana 

tekijänä oli tapahtuman arki-iltainen ajankohta. Tapahtuma oli savuton ja päihteetön, lukuun 

ottamatta anniskeluliikkeiden tiloissa järjestettyä toimintaa. Anniskeluliikkeet vastasivat an-

niskelualueiden turvallisuudesta ja lainsäädännön noudattamisesta.     

Ympäristöviranomaisille laadittiin ennen tapahtuman ajankohtaa meluilmoitus. Tapahtuma 

tarvitsi meluilmoituksen, sillä päälavan ohjelma päättyi illalla klo 23.00. Meluilmoituksessa 

tapahtumaorganisaatio arvioi mistä melua syntyy, mihin suuntaan melu kantautuu, mihin kel-

lonaikaan melua kuuluu ja ketä melu saattaisi häiritä. Päälavan läheisyydessä ei ollut asuinra-

kennuksia, jonka vuoksi tapahtumaorganisaatiolle myönnettiin myöhäisillan melulupa.  

Tapahtuma sijoittui laajasti Myyrmäenraitin varrelle ja torialueelle. Koska tapahtuma sijoittui 

julkiselle alueelle tapahtumaorganisaation tuli hakea tapahtumalle Vantaan kaupungilta ka-

dunkäyttölupaa. Kadunkäyttölupa haettiin kaikille kaduille missä oli tapahtuman aikana ohjel-

maa. Tapahtuman torialue oli Vantaan torikauppiasyhdistyksen hallinnoima alue, jonka vuoksi 

tapahtumaorganisaatio haki torikauppiasyhdistykseltä erillisen torialueen käyttöluvan. 

Tapahtumassa myytiin elintarvikkeita, jonka vuoksi tapahtumaorganisaatio teki ilmoituksen 

elintarvikemyynnistä terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomaisille tehdyn 

ilmoituksen liitteenä oli mukana tapahtuman jätehuoltosuunnitelma, kartta tapahtuma-alu-

een roskahuoltopisteistä sekä saniteettitiloista. Elintarvikemyyjille järjestettiin omat henkilö-

kunnan saniteettitilat. Tapahtumassa oli mukana tapahtuma-alueen ravintolat ja 
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kauppakeskukset. Ravintolat ja kauppakeskukset antoivat tapahtumayleisölle luvan käyttää 

heidän rakennusten jätehuoltoa sekä saniteettitiloja, jonka vuoksi tapahtumamme ei tarvin-

nut järjestää tapahtuma-alueelle erillisiä bajamajoja. 

Tapahtumassa oli mukana elävää musiikkia, sekä tapahtuma-alueelle soi useissa tapahtuma-

paikoissa taustamusiikki. Tapahtumaorganisaatio teki tapahtumasta ennakkoilmoituksen Teos-

tolle. Ennakkoilmoituksessa ilmoitettiin tapahtumaan osallistuvat esiintyjät ja artistit, sekä 

arvio musiikin kuulijoiden määrästä. Tapahtuman jälkimarkkinoinnin vaiheessa tapahtuma-

organisaatio vahvisti Teostolle tapahtumassa esiintyneet esiintyjät ja artistit sekä antoi arvion 

musiikin kuulijamäärästä. Tapahtumaorganisaatio maksoi tekijänoikeuskorvauksia tapahtu-

masta annetun arvioin mukaan. Kuviossa 10 on listattuna vuoden 2018 Why so Myrtsi? -tapah-

tuman luvat ja ilmoitukset sekä mitä ne pitivät sisällään.    

 

Kuvio 10: Vuoden 2018 Why so Myrtsi -tapahtuman luvat ja ilmoitukset (Zühlke 2018) 

Tapahtuman tapahtumarakenteet koostuivat MYYRMÄKI-liikkeen omistamista tapahtumatar-

vikkeista sekä Roihuvuori-seuran tapahtumalle lainaamista tarvikkeista. Vantaan Kaupungilta 

tapahtuma sai muutaman katoksen ja kulttuuritalo Martinukselta esiintymisvaloja. Tapahtu-

man päälavan rakenteet ja tekniikka järjestettiin tapahtuman alihankkijalta VELMU ry:ltä. 

Kuviossa 11 on listattuna vuoden 2018 Why so Myrtsi? -tapahtuman tapahtumarakenteiden tar-

joajat.   
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Kuvio 11: Vuoden 2018 Why so Myrtsi? -tapahtuman rakenteet ja tekniikka (Zühlke 2018) 

4.1.2 Why so Myrtsi? -tapahtuman kaupallinen tuotanto 

Why So Myrtsi? Taiteiden yö -tapahtuma on kokonaisuudessaan voittoa tavoittelematon tapah-

tuma, ja sen vuoksi tapahtumaa rahoitettiin Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden avustuk-

sella ja sponsorisopimuksilla. Tapahtuman suurimmat kulut koostuivat palkoista ja palkkioista, 

viestinnästä ja markkinoinnista, luvista, tekniikasta, lavasta, esiintyjäkuluista sekä tapahtu-

man muista materiaalikuluista.    

Tapahtuman merkittävimpiin rahoittajiin kuului Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut. Vantaan 

kaupungin kulttuuripalvelut myöntävän avustuksia toimintoihin, jotka ovat Vantaan kaupungin 

arvojen mukaisia ja ne edistävät strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentävät kau-

pungin omia palvelutoimintoja (Vantaan kaupunki, avustusten myöntämisperiaatteet 2017). 

Why so Myrtsi? -tapahtuma toimi Vantaan kaupungin arvojen mukaisesti edistäen kaupungin 

strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentäen Myyrmäen palvelutoimintoja.  

Vantaan Kaupungin tuen lisäksi tapahtuman kuluja katettiin sponsorisopimuksilla. Tapahtuma-

organisaatio teki sponsorointisopimuksia alueen paikallistesti vaikuttavien yritysten kanssa. 

Sponsoritukea vastaan tapahtumaorganisaatio tarjosi yrityksille näkyvyyttä tapahtuman mark-

kinointimateriaaleista. Tapahtuman merkittävimmän markkinointitilan tapahtumaorganisaatio 

osti alueen paikallisesta Myyr York Times -nimisestä ilmaisjakelulehdestä. Ilmaisjakelulehden 

keskiaukeamalla oli tapahtuman ohjelmaesite (liite 1) ja lehti toimi tapahtuman käsiohjel-

mana. Tapahtumaa sponsoroineet yritykset saivat luvan tuoda myös oman toimipisteen tapah-

tuman pääpaikalle sekä päälavan juontaja esittely sponsoriyritykset tapahtuman päälavan 

kuulutuksissa. Päälava nimettiin tapahtuman suurimman sponsorin mukaan. Ruokatapahtuman 

myyntipaikoista veloitettiin pieni osallistumismaksu, jolla tapahtuman markkinointia tuettiin. 

Kuviossa 12 on tiivistettynä vuoden 2018 Why so Myrtsi -tapahtuman rahoittajat. 
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Kuvio 12: Vuoden 2018 Why so Myrtsi? -tapahtuman rahoitus (Zühlke 2018) 

 

Tapahtuman markkinoinnissa käytettiin ensisijaisesti MYYRMÄKI-liikkeen hallussa olevaa sosi-

aalista mediaa sekä tapahtuman omia internetsivuja. Tapahtumasta laadittiin tiedotteita leh-

distölle sekä Vantaan kaupunki välitti tietoa tapahtumasta Vantaan kaupungin omissa tiedo-

tusvälineissä. Tapahtuman ulkomarkkinointi keskittyi Myyrmäen raitille, jonka varrella tapah-

tumaa vietettiin. Tapahtumalle rakennettiin yhtenäinen ilme, joka toistui tapahtuman julis-

teissa, banderolleissa, mainoksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Tapahtuman markkinoinnin 

ilmeessä käytettiin neljää eri kirkasta väriä sekä selkeätä ja modernia tyyliä. Kuviossa 13 näh-

dään tapahtumajulisteen ilme ja värit.  

 

 

Kuvio 12: Why so Myrtsi? -tapahtuman markkinoinnin ilme (Sand, J. 2018) 
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 Why so Myrtsi? Taiteiden yö toteutus 

Why So Myrtsi? Taiteiden yö -tapahtuma järjestettiin torstaina 30.08.2018. Tapahtumapäivän 

rakennustyöt alkoivat vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Tapahtumapäivä alkoi aa-

mulla klo 09.00 vapaaehtoisten palaverilla. Palaverissa jaettiin työ- ja vastuualueet, tapahtu-

mapäivän ajolista, ensiapu- ja turvallisuussuunnitelma sekä purkuvaihe. Tapahtumapalaverin 

jälkeen tapahtuman rakentaminen käynnistyi. Tapahtuman suurimmat rakenteet olivat tapah-

tuman päälavan läheisyydessä. Rakennustöihin sisältyi päälavan lisäksi tapahtumatelttojen, 

festivaalipöytien ja tuolien kokoaminen, info ja ensiapupisteen rakentaminen, opasteiden ja 

ohjelmakarttojen kiinnittäminen, tapahtuma-alueen somistaminen ja teknisten latteiden 

asentaminen ja testaaminen, sähkötyöt, ruokarekkojen ohjeistaminen ja asettelu Paaluto-

rille. Ennen varsinaista tapahtuman aloitusta tapahtumaorganisaatio kävi tapahtuman vapaa-

ehtoisten, esiintyjien, ääniteknikkojen, ruokarekkojen ja korumyyjien kanssa tapahtuman ai-

kataulun läpi. Tällä tavalla tapahtumaorganisaatio halusi varmistaa sen, että kaikki osalliset 

olivat tapahtuman kulusta tietoisia. 

Tapahtuman ohjelma alkoi iltapäivällä klo 15.00 ja päättyi illalla klo 23.00. Tapahtumapäi-

vänä vapaaehtoisia osallistui tapahtuman rakentamiseen oletettua vähemmän ja se vaikeutti 

tapahtuman rakentamista ja toteutumista. Henkilöstöä ei löytynyt kaikille toimipisteille. Ta-

pahtuman aikana työryhmä toimi parhaansa mukaan ja piti huolen esiintyjistä, taiteilijoista ja 

ohjelman aikataulusta. Tapahtuman toteutusvaiheessa ilmeni ongelmia Paalutorin päälavan 

sähköjen kanssa. Paalutorin sähköt eivät riittäneet ison päälavan esiintymisvaloille. Tapahtu-

maorganisaation jäsen löysi viime hetkellä päälavalle lisäsähköä. Mikäli lisäsähköä ei olisi löy-

detty tapahtuman pääesiintyjä olisi peruuttanut esiintymisensä. Tapahtuman aikataulu ei kär-

sinyt tekniikan tai sähkön puutteesta. Tapahtumapäivänä yhdellä elintarvikemyyjistä oli on-

gelmia omien sähkölaitteidensa kanssa. Elintarvikemyyjä yritti hakea tapahtumaorganisaati-

olta tästä korvausta. Tapahtumaorganisaatio ei ollut tehnyt elintarvikemyyjän kanssa sopi-

musta.   

Tapahtuman päätyttyä klo 23.00 tapahtumaorganisaatio aloitti purkutyön. Tapahtumasta pu-

rettiin katokset, festivaalipöydät ja tuolit, info ja ensiapupisteen ja tekniset laitteet. Myöhäi-

sen lopetusajankohdan vuoksi tapahtuman purkua jatkettiin seuraavana päivänä. Perjantaina 

31.08. päälava purettiin, tapahtuman roskat kerättiin ja lajiteltiin, tapahtuman somisteet, 

ohjelmat ja opasteet kerättiin.  

 

 Why so Myrtsi? jälkimarkkinointivaiheen kuvaus 

Why so Myrtsi? -tapahtuman jälkimarkkinointivaiheessa tapahtumaorganisaatio toimi Vallo & 

Häyrisen (2016, 224-226) esittämän teorian mukaisesti. Tapahtumaorganisaatio kiitti kaikkia 

tapahtumaan osallistuneita tapahtuman Facebook-sivuilla ja pyysi saada avoimesti palautetta 
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tapahtumasta. Tapahtuman toimijoille tapahtumaorganisaatio lähetti sähköpostitse kiitokset 

sekä pyynnön avoimesta palautteesta. Avoimien palautteiden lisäksi tapahtumatuottaja keräsi 

tapahtumasta muistiinpanoja. Tapahtuman ja tapahtumaorganisaation kehittymisen kannalta 

on todella tärkeää kerätä tapahtumasta palaute ja analysoida se (Vallo Häyrinen 2016, 224-

226). Tapahtumaorganisaatio analysoi tapahtuman palautteen erillisessä palautepalaverissa, 

jonka pohjalta tapahtuman tuottaja laati tapahtuman yhteenvedon. Opinnäytetyön liitteenä 

numero 3 on tapahtuman tuottajan muistiinpanot ja kehityskohteet. 

Tapahtuman Facebook -sivujen kautta saatu palaute koski viime hetkellä sairastapauksesta 

peruutettua keppihevoskisaa. Keppihevoskisan peruuntuminen harmitti lapsiperheitä. Keppi-

hevoskisoihin oli saapunut kävijöitä myös muista kaupunginosista. Alla Facebook -sivun kom-

mentteja.  

”Olis voinut ilmoittaa etukäteen että kepparikisa peruttu, täällä on myös Puistolasta asti tul-

leet tyttöjen kanssa kisaan...” (Facebook -kommentoija 2018). 

”Olikohan kepparit unohtaneet tulla paikalle? Ei näkynyt montulla.” (Facebook -kommentoija 

2018). 

”Edes ilmoitusta peruuntumisesta ei ole…” (Facebook -kommentoija 2018). 

Tapahtuman järjestäjille ja toimijoille, joita oli tapahtumassa yhteensä noin neljäkymmentä, 

lähetettiin sähköpostitse 4.9.2018 kiitokset tapahtumaan osallistumisesta sekä pyyntö avoi-

mesta palautteesta. Sähköposteihin vastasi kahdeksan tapahtumatoimijaa. Vapaamuotoisen 

palautteen vastausprosentti oli 20%. Tapahtuman tuottajan lähettämä sähköposti on opinnäy-

tetyön liitteenä numero 2.  

Tapahtuman toimijoilta saatu palaute oli enimmikseen positiivista. Tapahtuman suuri kävijä-

määrä, tapahtuman ilme, ohjelma ja tapahtuman järjestelyt saivat positiivista palautetta. 

Tapahtumaorganisaatio sai kritiikkiä siitä, ettei tapahtuman tuottaja ollut kerennyt käymään 

kaikissa tapahtumapisteissä ja vapaaehtoisia oli liian vähän. Tästä syystä toimijat olivat koke-

neet itsenä ulkopuolisiksi. Yhdeltä esiintyjiltä tuli kritiikkiä tekniikan puutteesta.  

”No järjestäjä olisi saanut käydä kiertämässä stadite läpi ja 

vaihtaa muutaman sanan että miten on mennyt. Nyt näin sen yhden miehen kun hän pyö-

räili ohi ja tervehti muttei hän muuta sanonut.” (Kivistö 2018). 

”Moikka! Meidän puolesta tapahtuma onnistui erittäin hyvin! Siirsimme 

toiminnat sateen takia sisätiloihin ja se toimi erinomaisesti. 
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Lapset ja nuoret viihtyivät ja kävijöitä oli paljon tapahtuman alustaloppuun saakka. Toimin-

taamme osallistui yli 200 kävijää. Tosiaan suuriosa tapahtumaan osallistuneista oli nuo-

ria, jotka viipyivät useamman tunnin, eivätkä vain piipahtaneet. Openstagella esiintyi koko-

ajan nuoria ja sumopuvut olivat ahkerassa käytössä. Muutenkin oli discomainen tunnelma väri-

valoineen, musiikin soidessa. Kiitos teille onnistuneen tapahtuman järjestämisestä!” (Niemi-

talo 2018). 

Tapahtumatuottajan muistiinpanoista (Zühlke 2018) käy ilmi se, että tapahtuman suunnittelu-

osuudelle laskettu työaika ei ollut riittävä. Tapahtuman suunnittelu ajoittui kesälomaseson-

gille ja se vaikeutti tapahtuman rakentamista. Tapahtumaan osallistui oletettua vähemmän 

vapaaehtoisia ja se loi tapahtuman toteutukseen haasteita ja paineita. Vapaaehtoisten puut-

teen vuoksi tapahtuman kaikille ohjelmapisteille ei saatu vastuuhenkilöä sekä tapahtuman 

tuottaja ei kyennyt huomioimaan kaikkia osallisia tasapuolisesti. Tapahtumaorganisaatio ei 

kyennyt reagoimaan äkillisen keppihevoskisan peruutumista. Tapahtumalla oli ongelmia pää-

lavan sähköjen kanssa. Päälavalle varattu sähkö ei riittänyt kattamaan päälavan valoja. Pää-

lavan sähköt korjattiin ennen illan pääesiintyjää. Tapahtuman parkkialue sekä tupakointialue 

olisi pitänyt olla rajattuna ja merkittynä. (Zühlke 2018.)   

 

 Kehityskohteet 

Why so Myrtsi? -tapahtumaorganisaation tapahtumaprosessi alkoi tapahtuman sisällöntuotan-

nolla. Sisällöntuotannon kehityksessä oli mukana kaikki tapahtumatoimijat sekä vapaaehtoi-

set. Sisällön tuotannon kehityksessä tapahtumalle määritettiin tapahtuman tavoitteet, pää-

viesti ja tapahtuma ideoitiin. Tapahtumaorganisaation sisällä tehtiin päätös päälavan esiinty-

jistä. Suunnitteluprosessin edetessä tapahtuman ohjelma kehittyi ja vahvistui. Tapahtuman 

ohjelmassa ja esiintyjissä huomioitiin alueen paikallisuus. Tapahtuman esiintyjät olivat Myyr-

mäen suuralueelta ja tapahtuman muita yksittäisiä ohjelmapisteitä tuotti alueen asukkaat, 

yhteisöt, järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. Tapahtuman kohderyhmää oli alueen asukkaat 

vauvasta vaariin. Tapahtumasta löytyi monipuolisesti ohjelmaa kaiken ikäisille.  

Why so Myrtsi? – tapahtumaorganisaatio haki tapahtumaan tarvittavat luvat ja ne myös myön-

nettiin tapahtumaorganisaatiolle. Tapahtumaorganisaatiolle tuli yllätyksenä viranomaisten 

vaatima turvallisuusluokituksen nosto. Turvaluokituksen nostaminen aiheutti tapahtuma-

organisaatiolle lisätyötä pelastus- ja ensiapusuunnitelman laatimisessa sekä tästä aiheutui ta-

pahtumaorganisaatiolle myös yllättäviä lisäkuluja. Tulevaisuudessa tapahtumaorganisaation 

on hyvä varautua tapahtuman korkeampaan tuvallisuusluokitukseen myös jatkossa. Tapahtu-

maorganisaation tulee varautua myös korkeampiin luvista aiheutuviin kustannuksiin sekä va-

rata tapahtumaorganisaatiossa enemmän työaikaa pelastus- ja ensiapusuunnitelman laatimi-

seen.  
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Tapahtuman rakenteet ja tekniikka järjestettiin tapahtumalle tapahtumaorganisaation omis-

tamista tapahtumarakenteista, Roihuvuori-seuran, Vantaan kaupungin ja kulttuuritalo Marti-

nuksen tapahtumalle vuokratuista rakenteista sekä tapahtuman alihankkijan päälavan raken-

teista ja tekniikasta. Tapahtumaorganisaatio laiminlöi tapahtuma-alueen tupakointialueen 

sekä parkkipaikka-alueen merkitsemisen. Tulevaisuudessa tapahtumaorganisaation tulee var-

mistaa, että kyseiset alueet ovat merkittynä tapahtuma-alueelle. 

Why so Myrtsi? -tapahtuma rahoitettiin onnistuneesti. Tapahtumaa rahoitti Vantaan kaupungin 

kulttuuripalvelut sekä alueella vaikuttavat yritykset. Tapahtuma toimi Vantaan kaupungin 

kulttuuripalveluiden avustusperiaatteiden mukaisesti. Tapahtumaa sponsoroineet yritykset 

saivat sponsorisopimuksissa määritetyt vastineet tapahtumalta. Tapahtuman markkinointi-

toimi osana MYYRMÄKI-liikkeen, Myyrmäki-seuran ja Vantaan kaupungin markkinointistrate-

giaa. Tapahtuma ei hakenut Vantaan kaupungin markkinointitukea. Tulevaisuudessa tapahtu-

maorganisaation olisi suositeltavaa hakea myös kyseistä markkinointitukea. 

Tapahtuman toteutuspäivänä toteutui tapahtumaorganisaation laatiman suunnitelman mukai-

sesti. Tapahtuman toteutusta vaikeutti vapaaehtoisten pieni osallistumismäärä. Vapaaehtois-

ten puuteen vuoksi tapahtumaorganisaatio ei kyennyt reagoimaan keppihevoskisan peruutuk-

seen. Kaikille tapahtumapisteille ei saatu vastuuhenkilöitä, jonka vuoksi tapahtumassa mu-

kana olleet toimijat kokivat, etteivät heitä huomioitu tapahtumaorganisaation puolelta. Ta-

pahtuman tuottaja ei kerennyt tarkistamaan kaikkia ohjelmapisteitä. Tapahtumaorganisaation 

on tulevaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota vapaaehtoisten saantiin sekä aktivointiin. 

Tapahtumaorganisaation on hyvä harkita suunnitteluprosessin pidentämistä, jotta tapahtuman 

tuottajalla on aikaa rekrytoida vapaaehtoisia. Tapahtumaorganisaation tulisi harkita myös 

konkreettisempaa tapaa kiittää vapaaehtoisia. Tapahtumaorganisaatio voisi tulevaisuudessa 

palkita aktiivia vapaaehtoisia pienellä lahjalla tai järjestää vapaaehtoisille yhteisöllisen ja 

viihdyttävän karonkan.        

Tapahtuman jälkimarkkinointi alkoi alle kahden viikon sisällä tapahtuman toteutuksesta. Ta-

pahtumaorganisaatio kiitti kaikkia tapahtumaan osallistuneita sekä keräsi tapahtumasta pa-

lautetta tapahtuman Facebook -sivuilta. Tapahtuman toimijoille tapahtumaorganisaatio lä-

hetti sähköpostitse kiitoksen sekä pyynnön avoimesta palautteesta. Tapahtuma sai palautetta 

kävijöiltä ja toimijoilta. Kävijöiden ja toimijoiden palaute oli rakentavaa ja hyödyllistä tapah-

tumaorganisaatiolle. Tapahtumasta saadun palautteen lisäksi tapahtuman tuottaja kirjoitti 

tapahtumaprosessin aikana omia muistiinpanoja. Tapahtuman palaute ja muistiinpanot analy-

soitiin tapahtumaorganisaation sisällä. Tapahtumasta saadusta palautteesta ja tuottajan 

muistiinpanoista tehtiin yhteenveto (liite 3). Yhteenveto on tapahtumaorganisaation käytössä 

tulevissa tapahtumissa.  
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5 Johtopäätökset  

Why So Myrtsi? -tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut yhteisöllinen kaupunginosata-

pahtuma. Tapahtuma saavutti tapahtumalle asetetut tavoitteet. Tapahtumassa oli monipuoli-

sesti erilaista uutta ja laadukasta ohjelmaa, tapahtuma oli turvallinen ja tapahtumassa rikot-

tiin kävijäennätys. Tapahtumassa kävi lähes kahdeksantuhatta kaupunkilaista. Tapahtumassa 

oli ohjelmapisteitä noin neljäkymmentä. Ohjelmapisteet muodostivat laadukkaan ja kattavan 

kulttuurikokonaisuuden. Tapahtumassa oli onnistuneesti esillä Myyrmäen taiteilijat, esiinty-

jät, artistit. Tapahtuma saavutti yhteisöllisen kaupunginosatapahtuman pääpiirteet.  

Tapahtumaorganisaatio toimi pääosin tässä opinnäytetyössä esitetyn teorian mukaisesti. Ta-

pahtuma tuotettiin tapahtumaprosessina. Tapahtumaprosessi sisälsi tapahtuman sisäisen tuo-

tannon osuuden, teknisen tuotannon osuuden, kaupallisen tuotannon osuuden, toteutuksen ja 

jälkimarkkinointivaiheen.  

Tapahtumasta saadusta palautteesta sekä tapahtuman tuottajan kirjoittamista muistiinpa-

noista tapahtumaorganisaatio sai hyvää ja rakentavaa palautetta sekä uusia kehityskohteita. 

Tulevaisuudessa tapahtumaorganisaation on tärkeätä kiinnittää huomiota vapaaehtoisten rek-

rytointiin. Peruutetuista tapahtumaohjelmista tulee ilmoittaa tai tehdä varasuunnitelma. Ta-

pahtumaorganisaation on tärkeätä laatia tulevaisuudessa sopimukset kaikkein yhteistyökump-

panien kanssa. Tapahtuman tupakointi- ja parkkialueet tulee olla merkittyinä tapahtuma-alu-

eelle. Tapahtumaorganisaation tulee harkita virallisen sähkömiehen palkkaamista, jotta ta-

pahtuma voi tulevaisuudessa välttyä sähköongelmilta.  

Mikäli tapahtuma jatkaa kasvuaan on tapahtumaorganisaation syytä harkita tapahtuman suun-

nitteluvaiheen työajan pidentämistä. Tapahtumaorganisaatio oli henkilöstömäärältään pieni 

ja sen vuoksi tapahtumaorganisaatiolla oli haasteita saada kaikki tapahtumaprosessin työvai-

heet ja tehtävät onnistumaan kolmessa kuukaudessa. Suunnitteluvaiheen työaikaa pidentä-

mällä Why so Myrtsi? -tapahtumasta saadaan entistä laadukkaampi kokonaisuus.   

Tapahtuman tuottajana koin työni erittäin mielekkääksi, merkitykselliseksi ja haasteelliseksi. 

Kaupunginosatapahtuman tuottamisen parhaita puolia oli päästä tutustumaan paikallisiin toi-

mijoihin sekä paikalliseen kulttuuriin. Yhteisöllistä tapahtumaa rakentaessa on erityisen tär-

keätä saada alueen aktiiviset asukkaat, toimijat, taiteilijat ja artistit mukaan tapahtuman ra-

kentamiseen jo tapahtuman alkuvaiheissa. Tapahtumaa rakennettiin positiivisessa yhteishen-

gessä ja tapahtuman lopputulos oli mielestäni onnistunut. Tapahtumaprosessin työvaiheiden 

hahmottaminen auttoi tapahtuman rakentumista ja suosittelen tapahtumaprosessin hyödyntä-

mistä tulevissa Why so Myrtsi? -tapahtumatuotannoissa. Tämän opinnäytetyön liitteenä (3) on 

yhteenvetoraportti vuoden 2018 Why so Myrtsti? -tapahtumasta ja tuottajan muistilista. Tällä 

opinnäytetyöllä, liitteillä ja muistilistalla toivotan tuleville Why so Myrtsi? -tapahtumatuotta-

jille elämyksellisiä, yhteisöllisiä ja onnistuneita tapahtumatuotantoja. Yhteisöllinen 
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kaupunginosatapahtuma tarvitsee onnistuakseen paljon innostuneita, luovia ja motivoituneita 

vapaaehtoisia, täsmällistä aikataulutusta ja ennen kaikkea positiivista energiaa!    
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Liite 1: Why so Myrtsi? -tapahtuman ohjelmaesite (MYYRMÄKI-liike 2018) 
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Liite 3: Tapahtuman tuottajan yhteenveto (Zühlke, C. 2018) 

 

30.08.2018 Why So Myrtsi? IV yhteenveto: 

  
Why so Myrtsi? IV -kaupunginosatapahtuma onnistui hyvin tänä vuonna. Tapahtumapisteiden 
ohjelmat olivat monipuolisia ja ne muodostivat erittäin hyvän ja kattavan kulttuurikokonai-
suuden. Tapahtumassa kävi keskimäärin 8000 henkilöä. Tapahtuman suurimpia haasteita oli 
tiukka aikataulu ja pieni tekijäjoukko. Näistä haasteista huolimatta, tapahtuma saavutti pe-
rinteisen vuosittaisen kasvunsa ja siten onnistui tavoitteissaan. 
 

Taiteiden yön onnistumisia: 
 

● Tapahtuman näkyvyys ja markkinointi sosiaalisessa mediassa (Facebook, Why so 

Myrtsi? Instagram tili), Myyr York Times -lehti (x2), Vantaan Sanomat (x2), Vantaa.fi -

sivuston etusivu. 

● Tapahtuman ohjelma saatiin hyvissä ajoin kokoon.   

● Ruokarekoilta ja muilta toimipisteiltä velotimme 150€ osallistumismaksun. Osallistu-

mismaksun kanssa ei ollut ongelmia. Osallistumismaksulla rahoitettiin tapahtumaa. 

● Tapahtumassa kävijöitä lähes 8000. 

● Vantaan Viihdeorkesteri Ensamble esiintyi ensimmäistä kertaa Paalutorilla. 

● Tapahtuman kruunasi näyttävä päälava, jossa esiintyi Viihdeorkesterin lisäksi; MC Mu-

saope, Pinja ja Pekka, Stand up koomikot, Myyr York Times Lady’s. Kaupungin johtaja 

Ritva Viljanen avasi Taiteiden yön juhlapuheellaan. Myöhemmin illasta tapahtuman 

virallinen suojelija Iina Karinen piti puheen. Päälava oli menestys! 

● Päälavan eteen asetettiin ruokarekat U-malliin.  Ruokarekkojen keskellä oli tuoleja ja 

ruokapöytiä, joiden ympärillä kävijät pystyivät seuraamaan päälavan ohjelmaa sekä 

nauttimaan ruokarekkojen antimia. Tiivis tunnelma oli hieno. 

● Kino Myyrin lyhytelokuvafestivaali oli menestys! Elokuvateatteri oli lähes täynnä. 

● Nuorisopalvelut veivät tapahtumansa sisätiloihin sään vuoksi. Heillä oli ollut todella 

hyvä ilta ja nuorisoa riitti. 

● Pakohuone toimi erittäin hyvin Myyrinpuhoksen tiloissa ja pelejä oli järjestetty yli 

15/kpl.  

● Toteemilla ja Hyvillä Tuulilla oli erittäin onnistunut ilta ja kävijöitä 300/tunnissa. 

● Vaskivuoren lukio oli erittäin tyytyväinen ja heillä oli riittänyt yleisöä. 

● Mike’s Dinersin ohjelma oli tänä vuonna jälleen erittäin suosittu. 

● Montulla taiteilijat olivat tyytyväisiä ja Montun konteissa teokset säilyivät säästä huo-

limatta hyvänä. 

● Colosseumin kehui tapahtumaa ja heillä oli mennyt kaikki mukavasti. 

● Taiteilijat tekivät Isomyyrin parkkipaikasta näyttävän taidenäyttelyn. 

  
 

 
Taiteiden yön haasteet: 
 

● Tapahtuman tuottamisen kanssa tuli tiukan aikataulun vuoksi kiire. Rahoituksen/spon-

sorien etsimiseen meni paljon aikaa. Kesälomasesongin vuoksi yritysten vastuuhenki-

löitä oli vaikea tavoittaa. 

● Pelastuslaitoksen aluepäällikkö siirsi tapahtumamme pelastus- ja ensiapusuunnitel-

man erikoistuneelle palomestarille sekä HUS:ssin ensiapujohtajalle. Tästä koitui ta-

pahtumalle lisäkuluja sekä enemmän taustatuotantotyötä. 
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● Tapahtumaan osallistui oletettua vähemmän vapaaehtoisia. Työtä oli paljon ja se loi 

haasteita vapaaehtoisille ja tuottajalle. Koko tiimi joutui toimimaan kovan paineen 

alla. Vapaaehtoisten puutteen vuoksi en tuottajana pystynyt huomioimaan tasapuoli-

sesti kaikkia tapahtumaan osallistuneita. 

● Nettisivujen rakentamisessa oli pieniä haasteista ja sen rakentamiseen tulisi varata 

enemmän aikaa. 

● Sähköjen vetoa ruokarekoille, toimipisteille ja päälavalle ei ollut suunniteltu tar-

peeksi hyvin.   

● Sopimukset elintarvikemyyjien kanssa 

● Merkitse parkkialueet ja tupakointipaikka 

● Puhallinorkesterille ei keretty viemään äänentoistolaitteistoa kapellimestarin puhei-

siin. 

● Puhallinorkesteri soitti sään vuoksi Myyrmäen aseman sillan alla ja heidän esiintymis-

tään häiritsi Prinsessa-ajelujen moottoripyöristä lähtevä kova ääni. 

● Keppihevosrata ja kisat peruuntuivat viime hetkellä. Kävijät olivat näreissään. 

● KariKoo ja K-trix -tanssiryhmä peruivat esiintymisensä sairastapauksien vuoksi. 

● Emme kerenneet viemään Allulle äänentoistolaitteistoa.   

● Noughty Burgerille tuli sähkövika. 

● Uimahallin edessä olisi voinut olla enemmän ohjelmaa. 

  
  

Mitä paremmin ensi vuonna: 
● Tapahtuman tuottaminen kannattaa aloittaa aikaisemmin, sillä kesälomasesonkina ra-

hoituksen/sponsorien saaminen on erittäin haasteellista. 

● Vapaaehtoisten hankintaan tulisi panostaa vielä enemmän. Voisiko siihen kehittää 

jonkun porkkanan? (leffaliput, työtodistus, pieni rahapalkkio, lupaus päätösbileistä?) 

● Laadi sopimukset osallistujamaksun maksaneiden kanssa. Kaikki toimipisteet vastaa-

vat omista pisteistään ja jokaisella tulisi olla omat vakuutukset kunnossa. Erityisesti 

ruokarekkojen sopimuksessa tulisi olla kohta, joka siirtää kaiken mahdollisen autoon 

kohdistuvan vahingon ruokarekalle. 

● Tapahtuman esiintyjien ja taiteilijoiden kanssa olisi suotavaa viettää enemmän aikaa 

ja heitä tulisi aktivoida mahdollisimman omatoimiseen toimintaan. Tänä vuonna va-

paaehtoisia ei ollut tarpeeksi hoitamaan kaikkia toimipisteitä, jonka vuoksi esiintyjille 

saatiin kalustoa viime hetkellä. Allulle ei keretty viemään äänentoistolaitteistoa. 

● Uimahallin edustaan tulisi panostaa hieman enemmän, mikäli tapahtuma-alue pääte-

tään säilyttää yhtä laajana. 

● Palkkaa tai etsi tapahtumalle vapaaehtoinen kuvaaja ja sähkömies! 

  
  
TUOTTAJA: 
 

 

Tapahtuman aloitus: 
 

- Laadi tapahtumalle alustava ohjelma ja aikataulu. 

- Aikatauluta tapahtumaprosessin työvaiheet. 
- Lyö lukkoon tapahtuman suunnittelupalaverien päivät. 
- Pyydä alueen toimijat ja vapaaehtoiset osalliseksi. 
- Suunnittelupalavereissa päätetään tapahtuman tavoitteet, pääviesti ja tapahtuma 

ideoidaan. 
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Tapahtuman ohjelma: 
 

- Tutustu alueen paikallisiin taiteilijoihin, artisteihin ja esiintyjiin. Yritä saada heidät 
osalliseksi tapahtumaa.  

- Käy alueen toimijat läpi (yhdistykset, seurat, yritykset, koulut yms.) ja kutsu heidät 
mukaan rakentamaan Why so Myrtsi? -tapahtumaa. 

- Perehdytä ja aktivoi esiintyjät toimimaan mahdollisimman omatoimisesti. 
- Muista järjestää tapahtumapäivälle valokuvaaja tai videokuvaaja. 

 

Luvat: 
 

- Ilmoitus yleisötilaisuudesta (sis. pelastus- ja ensiapusuunnitelman, tapahtumakuvaus) 
- Maankäyttölupa 
- Vantaan torikauppiasyhdistyksen lupa 
- Melulupa 
- Ilmoitus elintarvikemyynnistä (jätehuoltosuunnitelma) 
- Teosto ilmoitus 

 

Tapahtumarakenteet: 
 

- Varaa MYYRMÄKI-liikkeen festivaalipöydät, tuolit, katokset ja tekniikka. 
- Ole yhteydessä VELMU ry:hyn ja sovi tapahtumalavoista ja tekniikasta. 
- Varaa Roihuvuoren seuralta sähkökaapelit, sähkökeskukset ja teltat. 
- Vuokraa tapahtumaviikolle iso pakettiauto. 
- Vuokraa tapahtumapäivälle sähkökouruja. 
- Perehdy MYYRMÄKI-liikkeen kalustoon, valoihin ja koristeisiin. Tarvitseeko tapahtu-

malle ostaa jotain? 
- Laadi tapahtuman rakentamiselle ja purkamiselle selkeä aikataulu. 
- Jaa työ ja vastuualueet. 
- Tapahtuma-alueelle ohjeet, kyltit ja merkit. 

 

Markkinointi: 
 

- Valitse graafikko, joka tuottaa tapahtuman markkinointi-ilmeen. 
- Tee tapahtumalle Facebook -sivu ja käynnistä Why so Myrtsi? Instagram -sivun markki-

nointi. 
- Painata tapahtuman markkinointimateriaaleista esim. julisteita, tarroja, banderolleja 

ja kiinnitä markkinointimateriaaleja siististi katukuvaan.  
- Tapahtumaprosessin edetessä kirjoita mielenkiintoisia lehdistötiedotteita tapahtuman 

esiintyjistä tai muusta tapahtuman ohjelmasta. Lähetä lehdistötiedotteet vähintään 
paikallislehdille. 

- Ole yhteydessä Vantaan kaupungin markkinointiin. 
 

Budjetti: 
 

- Laadi avustushakemus ja markkinointitukihakemus Vantaan kaupungille. 
- Laadi tapahtumasta alustava budjetti. 
- Etsi sponsorit.  
- Listaa minkälaista mainostilaa ja näkyvyyttä tapahtumaorganisaatio pystyy tarjoa-

maan sponsoreille vastineeksi. 
- Tee sponsorien kanssa sopimukset.  
- Tapahtuman päätyttyä tee tapahtumasta tilitys Vantaan kaupungille. 

 

 


