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Tiivistelmä

Opinnäytetyöni on kehittämissuunnitelma Helsingin Töölössä sijaitsevan Kulttuuritehdas Korjaamon 
lastentapahtumille. Lastentapahtumia järjestettiin kokeiluluontoisina, nimellä Korjaamo kids, kesä-, elo- 
ja syyskuussa 2010. Kulttuuritehdas Korjaamolla ei aikaisemmin ole järjestetty tapahtumia, jotka 
tavoittelevat lapsiperheitä asiakkaikseen. Töölön kaupunginosa on kasvava lapsiperheiden asuinalue, 
jonne lastentapahtumat ovat toivottuja. 

Tavoitteena kehittämissuunnitelmassani oli luoda ratkaisumalleja tapahtuman tuottamisen osa-
alueisiin, kuten tiedottamiseen ja tapahtuman markkinointiin. Uutena teemana Korjaamon 
lastentapahtumiin olen ottanut ekologisen lastentapahtuman. Tämä teema sopisi mielestäni myös 
Korjaamon imagolle. Kulttuuritehdas Korjaamon persoonallinen miljöö pienellä pihallaan soveltuisi 
hyvin lasten ekologiselle työpajatoiminnalle. Halusin opinnäytetyössäni myös vastata kysymyksiin, millä 
muilla keinoin lastentapahtumaa voitaisiin järjestää tulevaisuudessa, pienillä kustannuksilla ja 
enemmän lasten ehdoilla tuotetuksi tapahtumaksi. 

Tapahtumien aikana seurasin havainnoimalla asiakkaiden kiinnostuneisuutta tapahtumia kohtaan. 
Miten tapahtumissa kävijät toimivat, käyttäytyivät ja mitä keskusteltiin. Syksyllä 2010 keskustelin 
Korjaamo kidsin tuottajan kanssa tapahtumien onnistumisesta ja hänen kauttaan sain myös järjestäjän 
näkökulmaa työhöni. Syyskuussa teetin kyselyjä, joissa tiedustelin kävijöiden mielipiteitä tapahtumasta 
ja pyysin vinkkejä tapahtuman kehittämiseksi. Näiden pohjalta olen laatinut kehittämissuunnitelmani. 
Lopuksi olen työssäni pohtinut myös Kulttuuritehdas Korjaamon ja Korjaamo kidsin imagon merkitystä.

Asiasanat lastenkulttuuri, kaupunkikulttuuri, festivaalit, lastenmusiikki, lastenteatteri

2



HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Degree Programme in Cultural Management

ABSTRACT
Author Katariina Krogerus Number of Pages  29 + 4 appendices 

Title Korjaamo kids: Event development plan

Supervisor Leena Krekula

Subscriber Korjaamo Culture Factory / Irina Duskova

Abstract

My thesis is a development plan for Korjaamo Culture Factory children´s events, which is located in 
Helsinki Töölö. Experimental children´s events were held by the name Korjaamo kids in June, August 
and September 2010. Events, that attract families with children have not been organized  previously in 
Korjaamo Culture Factory. Töölö district, however, is a growing residential area for families with chil-
dren where children´s events are wanted. 

The aim in my development plan was to create solutions for event production areas such as promotion 
and event marketing. As a new proposal for Korjaamo kids events I have taken a point of view, which 
is so-called. ecological children's event. In my opinion, this theme would also suit the Korjaamo 
Culture Factory image. Characterful milieu of Korjaamo Culture Factory with its small yard would make 
a good children's eco-workshop activities. In my thesis I also wanted to answer questions what other 
ways children's events could be organized in the future. For example, low-cost and more children's 
terms to produce  the events.

During the events I observed the customers´ interest towards events, how they acted, behaved and 
what was discussed. In autumn 2010, I interviewed the producer of Korjaamo kids. Through her I also 
got to the event organizer's perspective on success. In September, I also made queries where 
customers´opinions of the event were inquired and I asked their tips to develop the event. Based on 
these, I have made my development plan. Finally, I have been pondering significance of image about 
The Korjaamo Culture Factory and Korjaamo kids. 

  

Keywords children's culture, urban culture, festivals, children's music, children's theatre
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1 JOHDANTO

 

Helsingissä kaupunkikulttuurin kehittyminen ja urbaanin kaupunkikuvan nostaminen 

pinnalle on vaivihkaa saanut koko Helsingin kilvoittelemaan erilaisten tapahtumien ja 

festivaalien  pysymisestä  kaupunkikuvassa  vuoden  ympäri.  Festivaaleista  on  tullut 

tärkeä osa kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoa eikä enää ole tarvetta lähteä kauaksi  

kotoa,  jos  haluaa  viettää  aikaa  yhdessä  perheensä  ja  ystäviensä  kanssa  hyvän 

musiikin, taiteen tai viihteen parissa. 

Lasten  kulttuuritapahtumien  tarjonta  myös  lisääntyy  niiden  kysynnän  kasvaessa. 

Vanhemmat  haluavat  viettää  aikaa  lastensa  kanssa  viihtyen  samalla  itse.  Jos 

viisitoista vuotta sitten pinnalla olivat lasten ”puuhamaat” ja huvipuistot, halutaan tänä 

päivänä  viettää  vapaa-aikaa  tutussa  ympäristössä  lyhyen  matkan  päästä  kotoa. 

Matka  toiselle  paikkakunnalle  sunnuntaisena  iltapäivänä  ei  houkuttele  perheitä. 

Helsingissä lastentapahtumien toteuttamiseen ovat  lähteneet  niin  vanhemmat  itse 

kuin ravintolat ja kaupunkien hallinnoimat organisaatiot, kuten esimerkiksi museot ja 

kulttuurikeskukset. On pääsymaksullisia lastenkonsertteja, talviriehaa Linnanmäellä, 

seikkailuretkiä Suomenlinnassa, nukketeatteria, vauvakinoa ja värikylpyä nykytaiteen 

museossa. 

Tähän  samaan  kuuluvaksi  toteutettiin  Korjaamo  kids  lastentapahtumat  yhtenä 

viikonloppuna kesä-, elo ja syyskuussa 2010 Kulttuuritehdas Korjaamolla. Ohjelmaksi 

suunniteltiin  konsertteja,  teatteriesityksiä  ja  mahdollisesti  työpajoja,  riippuen 

opettajista  ja  vetäjistä.  Muuta  ohjelmaa  tapahtumissa  tulisi  olemaan 

lastenvaatekirpputori ja lelunvaihtopiste. 

Kulttuuritehdas Korjaamo on yksityisessä omistuksessa oleva kulttuuriyritys Helsingin 

Töölössä  ja  se  tarjoaa  urbaaneja,  ajankohtaisia  kulttuuritapahtumia  aktiivisille 

edelläkävijöille.  Sen  sisältöalueisiin  kuuluvat  teatteri,  musiikki,  kuvataide  ja 

kulttuurikeskustelut.  Korjaamon  tapahtumat  ovat  yleisesti  maksullisia,  mutta  talo 

tarjoaa  maksuttomia  kulttuuripalveluita  kuten  gallerioihin  vapaan  pääsyn. 



Kulttuuritehdas Korjaamolla  järjestetään myös  markkinoita  sekä Korjaamo cafe  ja 

Korjaamo shop palvelevat pääkaupunkiseudun asukkaita päivittäin (korjaamo.fi.)

Vuonna  2004  perustettu  Korjaamo  on  osa  itsenäisten  kulttuurikeskusten 

eurooppalaista  verkostoa,  Trans  Europe  Hallesia.  TEH-verkostossa  on  mukana 

yhteensä  51  kulttuurikeskusta  ja  13  ystäväorganisaatiota  26:sta  eri  maasta. 

Korjaamo on ollut  Suomen suurin  kulttuurikeskus vuodesta 2008,  jolloin  se aloitti 

merkittävän  yksityisen  ja  julkisen  tahon  välisen  yhteistyön  Helsingin 

kulttuurikeskuksen  ja  kaupunginmuseon  kanssa.  Ennen  Raitiovaunumuseona 

toiminut Vaunuhalli remontoitiin Korjaamon käyttöön ja muun muassa  valokuva- ja 

videotaiteeseen keskittyvää näyttelytoimintaa löytyy nyt kahdesta eri  galleriatilasta. 

Samassa tilassa jatkaa myös Raitiovaunumuseo (korjaamo.fi). 

Opinnäytetyöni, Korjaamo kids -lastentapahtuman kehittämissuunnitelma sai alkunsa 

pitkästä työharjoittelujaksostani Kulttuuritehdas Korjaamolla syksystä 2009 keväälle 

2010.  Kuulin  suunnitteilla  olevista  lastentapahtumista  ja  kysyin  tapahtumien 

tuottajalta,  Irina  Duskovalta,  voisinko  olla  jollakin  tavoin  tapahtumassa  mukana. 

Kiinnostustani  lastentapahtumien  kehittämiseen  tukee  myös  tämänhetkinen 

elämäntilanteeni, johon kuuluvat kaksi pientä poikaani. Asun itse Töölössä ja koen 

alueen lastentapahtumien kehittämisen myös osaksi vastuullista kaupunkilaisuuttani. 

Opinnäytetyöni rakenne muodostuu kolmesta eri osasta. Aluksi käyn luvussa kaksi 

läpi  yleisötapahtumien  ja  festivaalien  kehitystä  ja  niiden  rantautumista 

pääkaupunkiseudulle sekä lastenkulttuurin kehittymistä taiteen kentällä. Tätä voisin 

kutsua pohjustavaksi osioksi opinnäytteessäni. Toista osaa kutsun tutkivaksi osaksi. 

Siinä käyn läpi opinnäytetyöni etenemisvaiheet, tiedonkeruumenetelmäni sekä omaa 

pohdiskeluani Korjaamo kids - tapahtumien tavoitteiden toteutumisesta. Tästä osasta 

löytyy  myös  tekemieni  kyselomakkeiden  vastauksia.  Kolmas  osa  on 

kehittämissuunnitelmani  Korjaamo kids  –  lastentapahtumalle.  Lisäksi  luvussa  viisi 

pohdin  muun  muassa  sitä,  mikä  on  lastentapahtumien  imagollinen  merkitys 

Kulttuuritehdas Korjaamolle.    

Työni tarkoitus ei ole olla tietokirja eikä lähdeteos. Tarkoituksenani ei myöskään ole 

kertoa  objektiivista  totuutta,  sikäli  kuin  sellaista  on  olemassakaan  (Isokangas, 
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Karvala  &  von  Reiche  2000).  Tässä  on  kyse  puhtaasta  halusta  kehittää  lapsille 

mukavaa ohjelmaa keskelle kaupunkia.

2 YLEISÖTAPAHTUMIEN HELSINKI

Helsingistä  on  viimeisen  kymmenen  vuoden  sisällä  kehittynyt  monipuolinen 

festivaalikaupunki.  Festivaalikentän  nopea  monipuolistuminen  ja  uusien  yleisöjen 

löytyminen kertoo paljon tästä kaupungista ja sen asukkaista (Silvanto toim. 2007, 3). 

Festivaalit  saivat  alkunsa jo keskiajan yleisötapahtumien myötä,  mutta  nykyisessä 

muodossaan  ne  ovat  vielä  nuoria,  jos  puhutaan  musiikkifestivaalien  nimityksen 

yleistymisestä Suomen yleisötapahtumien historiassa.

Yleisötapahtuma  on  avoin  tilaisuus,  johon  kaikilla  on  oikeus  osallistua.  Tällaisia 

tapahtumia  ovat  esimerkiksi  eri  näytöstilaisuudet,  markkinat,  messut  ja  konsertit. 

Suurina yleisötapahtumina voidaan pitää urheilutapahtumia,  musiikkifestivaaleja  ja 

”massamusiikkitapahtumia”.  Yleisötapahtumista  kulttuuritapahtumat  kategorioidaan 

omaan luokkaansa; kulttuuritapahtumina pidetään muun muassa musiikkitapahtumia, 

teatteria, kuvataidetta, tanssitapahtumia ja elokuvia. Kulttuuritoiminnalla on kuitenkin 

valitettavan usein mielleyhtymä ainoastaan jonkin tietyn  yhteiskuntaluokan huvina, 

vaikka kulttuuritoiminnan piiriin kuuluu hyvin monenlaisia ilmiöitä. 

Vapaa-aika  ja  se  miten  sitä  käytämme,  kuuluu  myös  kulttuurimme  kysymyksiin 

hyvinkin  olennaisesti.  Se  miten  näemme  vapaa-aikamme,  vaikuttaa  

tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Miten ihmiset haluavat käyttää vapaa-

aikaansa? Yleensä vapaa-aika on jotain tavoiteltavaa, omaa ja iloa tuottavaa. Se ei  

myöskään vain rytmitä arkea ajallisesti, mutta arki on myös ns. laadullinen elementti, 

joka voi liittyä mihin tahansa hetkeen elämässä (Liikkanen 2009, 7-9.) Kun vapaa-

ajan vietosta on tullut näinkin tärkeä osa ihmisten elämää ja kulttuuriamme, muokkaa 

tämä myös yhteiskuntaamme. Vapaa-aikamme on elämän rakentamisen lähtökohta 

(mt., 10).  
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2.1 Kaupunkikulttuuria EU Helsingissä

Kulttuurin kysymykset tuotiin ensimmäisen kerran selkeästi osaksi Euroopan unionin 

vastuualueita  Maastrichtin  sopimuksessa  vuonna  1991  (Aronen  toim.  2006,  54). 

Muita  tärkeitä  keskustelijoita  kulttuurin  kysymyksistä  ovat  käyneet  Euroopan 

neuvosto  ja  sen  kulttuuriyhteistyön  neuvosto  CCCO  (Council  for  Cultural  Co-

operation).  Sama  neuvosto  on  ollut  merkittävässä  roolissa  parantaessaan 

suhtautumista kaupunkikulttuuriin ja sen kehittämisen tärkeyteen. 

Neuvoston  1970-luvulla  käynnistämät  kaksi  hanketta  tutkivat  kaupunkien 

kulttuuripolitiikan tavoitteita ja keinoja. Hankkeet koskivat kaupunkien paikallistason 

kulttuuritoimintaa ja hankkeeseen osallistujat välittivät kerättyä tietoa muun muassa 

uusista  kulttuurikokeiluista  ja  niiden  vaikutuksista.  1980-luvun  alussa  Euroopan 

neuvoston kulttuuriyhteistyön neuvosto toteutti  21 kaupungin kulttuuriprojektin, jolla 

oli  merkittävä  vaikutus  kaupunkikulttuuriin  suhtautumiselle  uudesta  näkökulmasta. 

Kaupunkikulttuuri  nähtiin  nyt  kaupunkien  elinvoimaisuuteen  vaikuttavana  tekijänä 

(Aronen  toim.  2006,  54.)  Kaupunkikulttuuriksi  tunnustetaan  eri  taiteen  lajit,  kuten 

musiikki,  teatteri,  museot,  kirjastot  ja  elokuvateatterit.  Kaupunkikulttuurin 

kehittäminen on tärkeää eritoten kaupungille itselleen, koska se nähdään kaupungin 

kiinnostavuuden lisääjänä, asuinpaikkojen lisääjänä, matkailun kehittämisen kannalta 

ja kulttuuriteollisuuden alojen yritysten houkuttelijana. 

Helsingin  kaupunkikulttuurin  nostattavana  voimana  on  ollut  Helsingin  nimitys 

Euroopan  kulttuuripääkaupungiksi  vuonna  2000.  Tavoitteet 

kulttuurikaupunkiprojektissa  olivat  pääosin  taloudelliset,  mutta  se  oli  myös 

ruohonjuuritason  kaupunkikulttuurin  näyttävä  projekti  (Silvanto  2007,  12.) 

Nykytanssin, teatterin ja sirkuksen festivaalit saivat rahallistan lisätukea jälkeenpäin 

kayttöönsä  kulttuuripääkaupunkivuoden  tilinpäätöksen  myötä.  Ylipäänsä 

taidefestivaalien määrä Helsingissä on kasvanut  vuodesta  1995 vuoteen 2006 yli  

kolminkertaisesti (mt., 12 - 13.) 

Suomessa  ELMU  ry:n  eli  Elävän  musiikin  yhdistyksen  perustaminen  ja 

Lepakkoluolan valtaaminen nuorisokulttuurin tukikohdaksi vuonna 1979 käynnistivät 
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helsinkiläisen kaupunkikulttuurin  murroksen laajemmin kuin  koskaan aikaisemmin. 

Näiden  myötä  Helsingissä  vallattiin  kaupunkitilaa  haltuun  aivan  uudella  tavalla  ja 

kaupungissa esitettiin uuden nuorisokulttuurin ilmiöitä progesta punkkiin. Tätä ennen 

Helsinki  oli  muistuttanut  lähinnä  itäisen  Euroopan  kaupunkeja  eikä  länsimaisia 

metropoleja,  mutta  muutosta  oli  luvassa  ja  nopeasti.  1980  –  luvulla  vapautettiin 

katusoitto, erilaiset kaupunkitapahtumat valtasivat kaupunkia ja terassit  ilmestyivät 

katukuvaan (Silvanto 2007, 12.) 

Kulttuurin  kenttä,  sen toimintatavat,  sisällöt  ja  jopa rakenteet  muuttuvat  ja  tuovat 

uusia  innovaatioita  ja  myös  ongelmia  (Aronen toim.  2006,  55).  Kulttuuripoliittinen 

toimintakenttä  ei  vain  muutu,  mutta  se  myös  kasvaa  ja  kasvuun  on  kaupunkien 

vastattava. Toimintakenttään voidaan laskea muun muassa koulutuksen ja kulttuuri - 

ja taidelaitosten tuella liittyminen yhteisöön, taiteen tuottaminen, taidekasvatus sekä 

yhteisölliset ja sosiokulttuuriset työskentelytavat. Helsingistä näistä edellä mainituista 

löytyy  useita  esimerkkejä,  kuten  nykytaiteen  museo  Kiasman  URB-  festivaali  ja 

Kulttuuriasiainkeskuksen  taidekeskus  Annantalo,  joka  käsittää  kaikki  työmuodot 

kasvattamalla lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa (Aronen toim. 2006, 56.) 

Helsingin  kulttuurin  uutena  piirteenä  ovat  tulleet  kaupunginosafestivaalit,  joiden 

vahvuutena erityisesti on ollut alueiden asukkaiden oma aktiivisuus, osallistuminen ja 

kumppanuus  yhteisöjen  ja  hallintokuntien  kanssa.  Nämä  ovat  myös  avainsanoja 

kehittyvälle  kaupunkikulttuurille.  Trendinä  tuntuisi  kasvattaa  kaupunkikulttuuria  yli 

kaupungin  rajojen  koko  pääkaupunkiseudulle,  eikä  ainoastaan  Helsingin  alueelle. 

Yhteistyö yli  kaupungin rajojen voisi myös olla loistava aloite Helsingin ja Vantaan 

elinvoimaisuuden nostamisena uudelle tasolle. 

Pääkaupunkiseudulla järjestetään myös monipuolisesti lastentapahtumia; musiikista 

teatteriin,  satutunneista  oopperaan  ja  kaikkea  siltä  väliltä.  Lastenkonsertteja 

järjestetään aikuisten rokkiklubeilla, joista tunnetuin lienee Tavastia (Tavastia klubi 

2011.)  Myös  muut  pääkaupungin  toimijat  ottavat  kulttuuritarjonnassaan  entistä 

enemmän huomioon nuorten aikuisten perheet ja erityisesti pienten lasten perheet, 

jotka ovat sijoittuneet Helsingin kantakaupungin alueelle. 
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2.2 Lapset, lapsiperheet ja lapsenmieliset

Lapset  otetaan  mukaan  vanhempien  harrastuksiin  ja  perheen  yhteiseen  vapaa-

aikaan.  Yhdessä  tekeminen,  perhemyönteisyys  ja  yhdessäolo  aikuisten  ja  lasten 

välillä on kasvanut (Jallinoja 2009, 57 -60). Lasten kanssa tekeminen ja tapahtumien 

mielekkään ohjelman luominen ja vaikkapa festivaalin järjestäminen on jokseenkin 

helppoa,  jos itse tapahtuman järjestämiseen liittyvät  ongelmat sivuutetaan.  Lapset 

ovat kohderyhmänä joukko, joka omalla mielikuvituksellaan ja innokkuudellaan luo 

leikit ja lavasteet ympärilleen. Lapsille luotu leikki on suosituin ohjelmanumero, eikä 

lapsia  tarvitse  viihdyttää,  jos  puitteet  tukevat  omaehtoista  leikkiä  ja  kokeilua 

(Suosalo, Tavasti, van de Kreeke, Lehti & Vannucchi 2008, 113).  

Myös  Kulttuuritehdas  Korjaamo  aloitti  kokeiluluontoisten  lastentapahtumien 

tuottamisen  kesän  2010  aikana  nimellä  Korjaamo  kids.  Ohjelmisto  koostui 

lastenteatterista  ja  musiikkikonserteista.  Nämä  taidemuodot  kuuluvat  myös 

Kulttuuritehdas  Korjaamon  sisältöalueisiin  ja  sen  vuoksi  nämä  oli  teknisessä 

mielessä helposti toteutettavissa myös Korjaamo kidseissä.

Lastenteatteri  on  Suomessa  vielä  kovin  nuori  taidemuoto.  Se  on  saanut  taistella 

muutoksien  pyörteissä  ja  1990  -  luvun  lopulla  se  kaipasi  uusia  tuulia.  Lasten 

Juhlaviikot  lopetettiin,  Teatteri  Pieni  Suomi  kärsi  kriiseistä  ja  nukketeatteri  Vihreä 

Omena  lopetti  toimintansa.  Vuoden  2000  Helsingin  kulttuuripääkaupunkivuoden 

ohjelmistoon  valitun  lastenteatterin  ASSITEJ:n  (Lasten-  ja  nuortenteatterin 

kansainvälinen  järjestö)  Suomen  osaston  käynnistämä  Bravo!-projektin  ja 

teatterifestivaali  Hurraa!-  kautta  lastenteatterin  kentälle  on  tullut  uusia  ryhmiä  ja 

tekijöitä (Silvanto toim. 2007, 104-105). 

Lastenkonserttien  suosio  taas  on  ollut  koko  2000  -  luvun  kasvussa  ja  kilpailu 

lastenmusiikin tekemisestä ja sen yleisöstä on samalla linjalla ”tavallisten” yhtyeiden 

kanssa. Lastenmusiikin tarjonnasta löytyy nyt eri musiikin tyylilajeja hevistä räppiin ja 

reggeaihin, soulista poppiin. Tämä ei mielestäni ole lainkaan paha asia, tarjonnan ja 

vaihtoehtojen  lisääminen  kasvattaa  lasta  omaksumaan  eri  tyylilajeja  jo  pienestä 

pitäen.   
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2.3 Lastentapahtumien edistäminen - Miksi tukea yksityisille järjestäjille?

Helsingissä syntyi vuonna 2010 ennätysmäärä vauvoja, satoja lapsia edellisvuoteen 

verrattuna ja lähes tuhat lasta enemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin (Räihä 2010). 

Suuri syntyvyyden nousu pääkaupunkiseudulla tarkoittaa myös sitä, että on tärkeää 

kehittää lastentapahtumia ja muita perheille tarkoittejua palveluja.

Vuonna  2007  lastenkulttuurin  edistämiseen  myönnettiin  apurahoja  189:sta 

hakemuksesta  64  :lle  hakijalle,  joka  on  34%  kaikista  hankkeista.  Sinä  vuonna 

apurahojen yhteenlaskettu summa lastenkulttuurin hankkeisiin oli yhteensä 189 000 

euroa.  Myönteisistä  päätöksistä  28  %  oli  monialaisia  lastenkulttuurihankkeita, 

näyttämötaiteen 19 %,  kirjallisuuden 14 % ja  säveltaiteen hankkeita  myös  14 %. 

Muut  taiteen  alojen  hankkeiden  myönteiset  apurahat  olivat  vain  2-5  %  luokkaa.  

Apurahojen  selkeä  aluekeskittyminen  sijoittui  Etelä-Suomeen  (30  %)  ja  eritoten 

pääkaupunkiseudulle (45 %) (Anttila & Rensujeff 2009, 88). 

Vuoden 2011 lastenkulttuurin apurahoja on myönnetty  Taiteen keskustoimikunnan 

lastenkulttuurijaoston  toimesta  yhteensä  480  000  euroa  lastenkulttuurin 

kohdeapurahoihin  ja  erityisavustuksiin.  Kohdeapurahoja  jaettiin  56  taiteilijalle  tai 

työryhmälle,  yhteensä  173  500  euroa.  Hakemuksia  saapui  210.  Erityisavustuksia 

jaettiin 73 yhteisölle yhteensä 306 500 euroa. Hakijoita oli 153. Lastenkulttuurijaosto 

painotti  hankkeita,  jotka  edistävät  taiteilijan  ja  lapsen  välistä  vuorovaikutusta 

taidekasvatuksessa  tai  kehittävät  koululaisten  iltapäivätoiminnan  taidesisältöjä. 

Lisäksi suosittiin monikulttuurisuutta sekä lasten ja nuorten omaa tekemistä edistäviä 

hankkeita (Taiteenkeskustoimikunta). 

Helsinki on aktiivinen kulttuurin kehittämisessä. Tarvitaan kuitenkin kokoajan uusia 

yhteistyöprojekteja sekä kunnollista rahoitusta, joita pystyy myös pienempi taiteen ala 

hakemaan ja saamaan. Kaupungin on pystyttävä kehittämään kulttuurin työpaikkoja, 

tehtävä  yhteistyötä  ja  hankittava  hyviä  kumppaneita  kaupunkikulttuurin 

kehittämiseen. Kaupungin tarpeet ja asukkaiden aktiivisuus oman kaupunkikulttuurin 

kehittämisessä  tarvitsee  erilaisia  yhteistyöprojekteja,  joissa  voidaan  kokeilla  uusia 

kaupunkikulttuurin muotoja. 
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Helsingin yhtenä yhteistyökumppanina ja kaupungilta kulttuuriin rahoitusta saavana 

yrityksenä on Kulttuuritehdas Korjaamo Oy. Korjaamo on yksityisessä omistuksessa 

oleva  kulttuurilaitos,  joka  saa  kaupungin  tukea  toimintaansa.  Kulttuuritehdas 

Korjaamo  maksoi  vuonna  2010  Helsingin  kaupungille  vuokraa  186  000  euroa. 

Samana  vuonna  Helsingin  kaupunki  antoi  Korjaamolle  toiminta-avustusta  60  000 

euroa  ja  30  000  euroa  venäläisen  kulttuurin  ohjelmaan.  Kaupungin  avustus  oli 

Korjaamo Oy:n omistajan Raoul Grünsteinin mukaan kolme prosenttia yhtiön 2,87 

miljoonan euron talousarviosta. Muuta tukea Korjaamo sai vuonna 2010 yksityisiltä 

säätiöiltä  ja  opetusministeriöltä  (Salmela  2010.)  Raoul  Grünstein  kertoo  Image 

-lehden 25 vuotis numeron haastattelussa syksyllä 2010, investoineensa Korjaamoon 

henkilökohtaista omaisuuttaan noin miljoonan ja puolentoista miljoonan euron välillä.

3 TYÖN TOTEUTUS

Korjaamo kids-lastentapahtumia järjestettiin kokeilumuotoisena yhtenä viikonloppuna 

kesä-, elo- ja syyskuussa 2010 Kulttuuritehdas Korjaamolla. Tapahtuma oli maksuton 

ja  sen  ohjelmistoon  kuului  lastenkonsertteja,  taidetyöpajoja,  teatteriesityksiä, 

lastevaatekirpputori  ja  lelunvaihtopiste.  Korjaamolla  ei  tätä  ennen  ole  järjestetty 

lastentapahtumia.

Kehittämissuunnitelmassani  tutkimusaineistona  olen  käyttänyt  Korjaamon  omaa 

materiaalia,  kuten  mainoksia  yhteisöpalvelu  Facebookissa  sekä  lentolehtiset  ja 

julisteet. Aineistona ovat myös omien tutkimusteni ja tarkkailujeni pohjalta tekemäni 

muistiinpanot  sekä  laatimistani  asiakastyytyväisyyskyselyistä  (liite1)  saamani 

vastaukset  syyskuun  Korjaamo  kidsistä.  Keskustelin  lokakuussa  2010  myös 

lastentapahtumien tuottajan kanssa muun muassa hänen mielipiteistään tapahtumaa 

kohtaan. Kehittämissuunnitelman aineistona olen edellä mainittujen lisäksi käyttänyt 

kirjallisuutta  hyödykseni.  Perehdyin  pääkaupunkiseudun  kulttuuritarjonnan 

kehittymiseen  2000  luvulla  ja  erityisesti  lastentapahtumien  kehittymiseen. 

Kysytäänkö  esimerkiksi  lasten  omaa  mielipidettä  ja  toiveita,  mitä  lapset  haluavat 

tehdä vai onko painoarvo enemmän vanhemmissa. 
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3.1 Tutkimusmenetelmä – havainnointi tapahtumissa

Kehittämissuunnitelmaani  varten  tutkimusmenetelmänä  käytin  havainnointiani 

Korjaamo  kids  tapahtumissa.  Havainnointi  on  tieteellisen  tutkimuksen  keskeisiä 

käsitteitä ja se kuuluu tutkimuksen tekemisen perusasioihin. Havainnointi tarkoittaa 

aineiston  keräämistä  ja  uusien  havainnointien  tuottamista.  Se  soveltuu  erilaisten 

tutkimuksien  menetelmäksi,  koska  havainnoimalla  voidaan  seurata  yksittäisen 

ihmisen toimintaa ja vuorovaikutusta toisiin ihmisiin (Vilkka 2006, 15). 

Hanna Vilkka myös kertoo kirjassaan Tutki ja havainnoi (2006, 42), että on olemassa 

erilaisia havainnointitapoja, jotka voidaan jakaa sen mukaan miten tutkija osallistuu 

tutkimuskohteensa toimintaan havainnoinnin aikana. Havainnointitapoja on viisi, jotka 

ovat  tarkkaileva  havainnointi,  osallistuva  havainnointi,  aktivoiva  osallistuva 

havainnointi eli toimintatutkimus, kokemalla oppiminen ja piilohavainnointi. 

Omassa työssäni  käytin  havainnointitavoista tarkkailevaa havainnointia,  joka toimii 

olosuhteissa, joissa tilanteen luonne on ennakoimaton tai nopeasti muuttuva, kuten 

asiakasvirtoja tutkittaessa (Vilkka, 2006, 42). Tarkkailevassa havainnoinnissa tutkija 

ei  osallistu tarkkailtavan ryhmän tai  yksittäisen henkilön toimintaan lainkaan, vaan 

hän  (tutkija)  asettuu  ulkopuoliseksi  tarkkailijaksi.  Tarkkailevassa  havainnoinnissa 

tutkija on ns. sisällä tutkimuskohteessa, mutta silti ulkopuolisena (Vilkka 2006, 67). 

Havainnoinnin kohteena on ennalta määrätyt asiat ja piirteet. Opinnäytetyötäni varten 

näitä  määrättyjä  asioita  oli  esimerkiksi  Korjaamo  kids  -  tapahtumissa  viihdyttiin, 

kuinka  kauan  tapahtumassa  vietettiin  aikaa,  mitä  kävijät  tekivät  tapahtumassa  ja 

miten he toimivat. 

3.2 Mitä tapahtui kidseissä 

Lokakuussa  2010  juttelin  tuottaja  Irina  Duskovan  kanssa  Korjaamo  kidsin 

toteutumisesta.  Syksyn  viimeinen  Korjaamo  kids  oli  järjestetty  syyskuussa  ja  nyt 

tapahtuman  onnistumista  käytiin  Korjaamolla  läpi.  Alunperin  Korjaamo  kidsiä 

suunniteltiin toteutettavan koko syksyn ajan aina joulukuulle saakka. Lopettamisen 
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aikaistamiseen  johtaneista  suurin  yksittäinen  syy  liittyi  kiireisiin  aikatauluihin 

Korjaamon teatteriohjelmiston kanssa. 

Tavoitteina  Korjaamo  kidseissä  oli  kokeilla,  miten  lastentapahtumat  onnistuisivat 

Korjaamon tyylisessä kulttuuritehtaassa. Töölö on ihanteellinen perhealue ja tällaisille 

tapahtumille  voisi  myös  olla  kysyntää.  Korjaamo  kids  tapahtuman  vahvuuksina 

voisikin  mainita  sijainnin  pääkaupunkiseudun  keskiössä,  mutta  kuitenkin 

rauhallisessa  kaupunginosassa  Töölössä.  Tapahtumat  olivat  monikulttuurisella 

vivahteella  toteutettuja  kulttuuritapahtumia.  Yhteistyökumppaneina  olivat  muun 

muassa venäjänkielinen radiokanava Radio Sputnik sekä kulttuurikeskus Musikantit, 

jonka  ohjelmistoon  kuuluu  lastenesityksiä  ja  harrasteryhmiä  eri  ikäisille  lapsille 

suomen- ja venäjän kielellä. Kolmantena yhteistyökumppanina oli lauluduo Mimmit. 

Tapahtumilla  oli  nollabudjetti  ja  esimerkiksi  mainokset  Korjaamo  teetti 

omakustanteena.  Ohjelman  toteutus  ei  kuitenkaan  onnistunut  suunnitellusti  ja 

taidetyöpajat jäivät kokonaan pois ohjelmistosta. Samoin myös lastenvaatekirpputorit 

jäivät pois osasta Korjaamo kidsejä.  

Kaikin  puolin  yleisilme  ensimmäisessä  Korjaamo  kidsissä  oli  onnistunut. 

Ensimmäinen kokeilumuotoinen Korjaamo kids järjestettiin Helsinki -päivänä, jolloin 

koko  kaupunki  täyttyi  erilaisista  ilmais-  ja  kulttuuritapahtumista.  Tapahtuma  oli 

suosittu,  pääesiintyjänä  toiminut  Mimmit  –  kahden  karjalaista  kansanmusiikkia 

soittavan  sisaruksen  muodostama  duo  veti  täyden  yleisön.  Tapahtumasta  jäivät 

puuttumaan  lastenvaatekirpputori  ja  lelunvaihtopiste,  koska  ainuttakaan 

kirpputoripöytää ei oltu vuokrattu. 

Elokuun  Korjaamo  kidseissä  järjestettiin  loppuunmyyty  Paukkumaissi-  orkesterin 

konsertti.  Heinäkuun Kulttuuritehdas Korjaamon lomat olivat  pysäyttäneet  elokuun 

Korjaamo kidsin  suunnittelut,  joten  markkinointia  tai  tiedottamista  tapahtumista  ei 

tehty  heinäkuun  aikana.  Paukkumaissin  konserttia  mainostettiin  muun  muassa 

Lippupalvelun  kautta  ja  itse  Korjaamo  kids  -taphtumana  jäi  konsertin  varjoon. 

Elokuun tapahtumassa ei järjestetty muuta ohjelmaa konsertin lisäksi. 

Syyskuussa järjestettiin viimeinen Korjaamo kids tapahtuma. Tuolloin toteutin myös 

laatimani  asiakastyytyväisyyskyselyn,  joiden  vastauksia  olen  hyödyntänyt 
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kehittämissuunnitelmassani.  Tapahtumassa  kävijöitä  oli  kuitenkin  vähäisesti  ja 

täytettyjä  lomakkeita  sain  neljätoista  kappaletta.  Tapahtuman  ohjelmistoon  kuului 

Mimmit-  konsertti,  lasten  karaoke,  Musikanttien  laulu-  ja  nukketeatteriesitykset  ja 

ensimmäistä kertaa myös kirpputori.  

Todennäköisesti Korjaamo kidsiä tullaan järjestämään jatkossakin, mutta korkeintaan 

kerran tai kaksi tapahtumaa vuodessa ja luultavasti ainoastaan kesäkaudella, jolloin 

tapahtumaa  on  mahdollista  järjestää  ulkona  Korjaamon  pihalla.  Tapahtumasta  ei 

välttämättä  tulisi  maksullista  tapahtumaa,  jos  olisi  jokin  muu  ratkaisu  kulujen 

kattamiseen.  Vaihtoehtoina voisi  olla esimerkiksi  Korjaamo cafen perhelounaat tai 

oheistuotteiden myynti Korjaamo kidsissä. Lastenvaatekirpputorin Irina haluaisi myös 

onnistuvan paremmin tapahtumissa. 

Jos  Korjaamo  kids  ei  saa  tulevaisuudessakaan  rahoitusta,  hankaloittaa  tämä 

tapahtuman tuottamista oleellisesti ja vaatii  nykyisen ohjelmiston muuttamista. Itse 

voisin  nähdä  tapahtuman  luonteen  ja  teemat  erilaisina;  Korjaamo  kidseihin  voisi 

sopia  enemmän  lasten  omaan  tekemiseen  painottuvaa  lastenohjelmaa,  joka  olisi 

mahdollista toteuttaa pienellä budjetilla tai mahdollisesti pelkillä yhteisyösopimuksilla, 

jotka eivät vaatisi kovin suurta rahallista panostusta. 

3.3 Korjaamo kids- kyselylomakkeiden tulokset

Toteutin  laatimani  tyytyväisyyskyselyn  (liite  1)  syyskuun  Korjaamo  kids-

tapahtumassa.  Oli  tärkeää  saada  kävijätutkimusta  tehtyä,  jotta  nähtäisiin 

minkälainen  ikäjakauma  tapahtumassa  on.  Halusin  myös   kävijöiden  ehdotuksia 

tapahtumien  kehittämisen  suhteen.  Kyselylomakkeet  olivat  siten  rakennettu,  että 

yhdellä  sivulla  oli  keskimäärin  viisi  monivalintakysymystä,  jolloin  vastaamiseen  ei 

kuluisi  kuin  muutama  minuutti,  koska  epäilin  lasten  jaksavan  istua  paikoillaan 

pillimehun  vertaa  enempää.  Tänä  aikana  lapset  ja  vanhemmat  ehtisivät  yhdessä 

täyttää lomakkeen. 

Kyselyn  ensimmäinen  osa  koostui  kävijöiden  perustiedoista  (ikä,  kotikunta, 

Helsingissä  postinumeron  tarkkuudella).  Lomakkeen  toisessa  osassa  tiedustelin 

Korjaamo cafen palveluiden kiinnostavuutta  lastentapahtumissa ja  viimeisen osan 
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jätin  tapahtuman  mainostamiselle  (muun  muassa  mistä  kävijät  olivat  kuulleet 

tapahtumasta,  mitä  tultiin  katsomaan).  Koska  yksikään  kyselyyn  vastanneista  ei 

täyttänyt  kyselylomaketta  kokonaan,  käyn  läpi  mielestäni  tärkeimmät  kohdat  läpi 

lomakkeesta sekä kohdat joihin oli tullut eniten vastauksia. Vastauksia tapahtumasta 

minulle jäi neljätoista täytettyä lomaketta viidestäkymmenestä, joka on 28 prosenttia 

koko  kyselyiden  määrästä.  Tämä  on  kuitenkin  kohtalainen  tulos,  vaikka 

kulttuuriyleisöjen tutkimuksissa yleisesti  olisi vastausprosentti  75 prosentin luokkaa 

tai jopa 80 prosenttia (Cantell 2007, 166). 

Kotikunnakseen kymmenen (67 prosenttia)  vastanneista  laittoi  Helsingin,  Vantaan 

(27  prosenttia)  ja  loput  tulivat  muualta  kehyskunnista.  Vastanneista  kaksi  oli 

töölöläisiä. Vastauksista 15 lasta oli alle kouluikäisiä (alle 7-vuotiaita) ja kahdeksan 

lasta  kouluikäisiä.  Eniten  samanikäisiä  lapsia  oli  viiden  ja  seitsemän  vuoden 

ikäisissä. Vaikka pieniä alle kouluikäisiä oli vastanneista eniten, kiinnostavuus tämän 

tyyppistä tapahtumaa kohtaan oli kolmesta kymmeneen vuoden ikäisillä (yhteensä 17 

lasta) joka on lähes 74 prosenttia kaikista vastanneista lapsista. 

Kysymykseen Mitä tulit katsomaan, kymmenen vastanneista halusi nähdä konsertin 

ja jonkin toisen ohjelman (lasten taidetyöpajat, kirpputorit). 15 prosenttia vastanneista 

tuli  katsomaan  Korjaamon  Vaunuhallissa  sijaitsevaa  Raitiovaunumuseota.  Kävijät 

toivoivat Korjaamo kidsiin lastenteatteria, lisää musiikkia eri muodoissa; esimerkiksi 

konsertteja,  leikkilauluja ja karaokea, työpajoja ja nukketeatteria.  Työpajoja ei  oltu 

erikseen  eritelty,  mutta  selkeästi  lapset  toivoivat  saada  itse  olla  tekijänä 

tapahtumassa eikä vain olla katsojan roolissa. Huonoimmat vastausprosentit tulivat 

tapahtuman onnistumista tiedusteltaessa. Vastanneista jopa 75 prosenttia ihmetteli 

vähäistä  tekemistä  tapahtumassa  ja  olivat  pettyneitä  puuttuneiden  työpajojen  ja 

kirpputorin takia. 

Korjaamo  cafen  palvelut  jakoivat  mielipiteitä  suuntaan  jos  toiseenkin.  Tarjontaa 

pidettiin liian suppeana, eikä lapsia oltu huomioitu lounas vaihtoehdossa. Tarjontaan 

tosin oltiin myös tyytyväisiä, eikä tarjoiluihin haluttu erityisiä muutoksia. Tuloksesta 

voisi päätellä, että perheet eivät välttämättä ole tottuneet syömään ulkona, syömään 

lounasaikaan koko perheen kanssa tai lapset syövät tottuneesti samaa ruokaa kuin 
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vanhemmatkin  eivätkä  vanhemmat  koe  tarvetta  erityisiin  lapsille  tarkoitettuihin 

tarjoiluihin. 

Korjaamo kidsistä oli nähty Helsingin Sanomista ja Helsingin Sanomien hakupalvelu 

menokoneesta. Kävijät olivat saaneet tietää tapahtumasta myös perheenjäseneltään 

tai  tuttavaltaan,  netin  kautta  ja  Metro-  ilmaisjakelulehdestä.  Mainoskanavina 

ehdotettiin  lapsiperheille  suunnattuja  verkkosivuja,  yhteistyötä  töölöläisien  ja 

lähialueiden muiden päiväkotien kanssa ja ylipäänsä lisää mainoksia koko kaupungin 

alueelle. 

Kokonaisuudessaan  kyselylomakkeisiin  vastanneet  olivat  kohtuullisen  tyytyväisiä 

käymässään  Korjaamo  kids  tapahtumassa,  mutta  kokivat  sen  keskeneräiseksi  ja 

huonosti  mainostetuksi tapahtumaksi.  Idea itsessään oli  hyvä ja Korjaamo koettiin 

loistavana  tapahtumapaikkana.  Positiivista  palautetta  annettiin  konserteista  ja 

kokonaisarvosanaksi tapahtuma sai keskiarvoksi loppujen lopuksi 7,3. 

4 KORJAAMO KIDS - LASTENTAPAHTUMIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kehittämissuunnitelmani  painotus  on  Korjaamo  kidsin  uuden  teeman,  ekologisen 

lastentapahtuman  ympärillä  (luku  4.1).  Kehittämissuunnitelmassani  olen  yrittänyt 

pohtia eri vaihtoehtoja luoda kontakteja Töölön alueen muihin yrittäjiin, joiden kanssa 

voitaisiin tehdä tärkeää yhteistyötä Korjaamo kids-tapahtumien tiimoilta. Olen lisäksi 

laatinut  listan  vaihtoehdoista  järjestää  lastentapahtumia  mahdollisimman  pienellä 

budjetilla  ottamalla  huomioon lasten tarpeet  ja  heidän ajatusmaailmaa (luku 4.2). 

Suunnitelmassani  käsittelen  myös  tapahtuman  tuottamisen  osa-alueita,  kuten 

tiedottamista (luku 4.3) ja markkinointia (luku 4.4).  

4.1 Lasten ehdoilla – ekologisesti

Kehittämissuunnitelmani  uusi  näkökulma  lastentapahtuman  järjestämiseen  on  nk. 

ekologinen  Korjaamo  kids.  Ekologisessa  lastentapahtumassa  rahan  ei  pitäisi  olla 

esteenä.  Täytyy  vain  olla  kykyä  nähdä  tapahtuman  tuottaminen  uudesta 
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näkökulmasta. Ekologista lastentapahtumaa suunniteltaessa lasten kuunteleminen ja 

heidän ajatusmaailman tunteminen on tärkeää. 

Ajatuksena  tällaista  tapahtumaa  järjestettäessä  on,  että  toiminta  lähtisi  lapsista, 

mutta se tapahtuisi  aikuisten määrittelemien puitteiden sisällä (Suosalo ym.  2008, 

12). Lapsille suunnatun ohjelman ei välttämättä tarvitse olla vain katsojan roolissa 

tapahtuvaa  ohjelmaa,  vaan  myös  ohjatussa  ympäristössä  olevaa  mielekästä 

tekemistä. Tällainen ohjattu tekeminen voi taas olla täysin nollabudjetilla tuotettua, 

mutta  kuitenkin  hyvin  suunniteltua  tekemistä.  Ja  ennen kaikkea,  lasten  leikkiin  ei 

tarvita  monimutkaista  ja  ”valmista  palettia”,  vaan  jo  vaatimaton,  mutta 

mielikuvitusrikas ympäristö riittävät kehittävään ja monipuoliseen tekemiseen lapsen 

kanssa.  Aikuisten  tehtäväksi  jää  silloin  rakentaa  ainoastaan  lapsimyönteinen 

toimintaympäristö. 

Sijainniltaan  Kulttuuritehdas  Korjaamo  soveltuu  mitä  parhaiten  ekologisille 

lastentapahtumille.  Töölön  kaupunginosa  on  täynnä  lapsiperheitä,  jotka  tekevät 

aktiivista  yhteistyötä  päiväkotitoiminnan  ja  koulujen  kanssa.  Korjaamon  vehreä 

sisäpiha voisi hyvin toimia työpajojen paalupaikkana, ja piha myös yhdistyy Päiväkoti 

Ratikan pihaan. Pihan muovaaminen lapsiystävälliseksi  ”rakennustantereeksi”, jossa 

lapset  saavat  itse kehittää  ohjelman ja  leikin  aikuisten  ohjauksella  on ainoastaan 

aikuisten asenteista kiinni. Lapselle pienikin puska on leikin mahdollisuus (Suosalo 

ym.  2008,  105).  Uskallus  luottaa  yksinkertaisiin  materiaaleihin  ja  niiden 

hyödyntäminen  erilaisissa  työpajatoiminnassa  tulisi  myös  tapahtumanjärjestäjälle 

edulliseksi.  Uskon  myös,  että  lasten  ekologinen  tapahtuma  sopisi  Korjaamon 

imagolle hyvin. 

Kehittämisehdotukseni Korjaamo kids tapahtumalle ovat seuraavat:

• Uuden  teeman  pohjaksi  laadittava  toimintasuunnitelma  tapahtuman 

tuottamista varten.

• Tapahtuman  sisältö  muodostuu  lastentyöpajatoiminnasta,  pihaleikeistä  ja 

musiikista ja liikunnasta.
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• Yhteistyökumppaneiden  hankkiminen  tapahtumaan  (esimerkiksi  Töölön 

alueen pienyrittäjät sekä ekologista ja ympäristöystävällisiä arvoja kannattavat 

yritykset).

• Yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa, sekä näiden vanhempainyhdistysten 

jäsenten kanssa. 

• Yhteistyösopimuksia  voi  pohtia  yrityksien  mahdollisuuksien  mukaan,  eikä 

rahallisen sopimuksen ei välttämättä tarvitse olla ensimmäisenä vaihtoehtona.

Työpajatoiminta:

• Työpajoja suunniteltaessa olisi  hyvä pohtia,  miten Korjaamon loistavia tiloja 

voitaisiin mahdollisimman hyvin käyttää hyväkseen.

• Ohjaajia  kannattaa  kysellä  mukaan  tapahtumaan  taidealojen  kouluista  ja 

freelancereista.

• Työpajoihin suunniteltaan eri-ikäisten lasten työpajatoimintaa. 

• Työpajoina  mahdollisuuksien  mukaan  voisi  toimia  esimerkiksi  kukkien  ja 

yrttien  istuttaminen,  erilaiset  rakentamiseen  liittyvät  työpajat  (puutyöt), 

valokuvaus-, teatteri-, maalaus-, huovutus-, liikunta- ja viedeokuvatyöpajoja.

• Korjaamo  shoppiin  satutunteja  (kaikenikäiset  lapset  kuuntelevat  mielellään 

sadun päivässä). Tämä olisi myös hyvä ”lepohetki” lapsille työpajojen ja muun 

tekemisen ohessa. 

• Raitiovaunumuseo kiinnostaa kaikenikäisiä lapsia ja tämä voisi toimia yhtenä 

ohjelmanumerona.

Korjaamo cafen palvelut:

• Korjaamo cafen kanssa voisi  suunnitella teeman mukaista tarjoiltavaa (mm. 

luomutuotteet).

• Vuodenaikojen  eri  raaka-aineista  mukailtu  tarjoilu  (esim.  marjat,  hedelmät, 

vihannekset, juurekset).
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4.2 Pienen budjetin keinot ja kompastuskivet

Tapahtumia  on  kaiken  kokoisia,  tuhansia  ihmisiä  kerääviä  ja  pienille  ryhmille 

suunniteltuja  tapahtumia.  Kuitenkin  molemmissa  käytetään  samanlaista  pohjaa 

suunnitellessa  ja  toteutettaessa  tapahtumaa,  koska  perusasiat  ovat  samoja. 

Isommissa  tapahtumissa  tapahtuman  suunnitteleminen  on  aloitettu  kuukausia  tai 

vuosiakin  aikaisemmin,  kun  taas  pienimuotoisemman  tapahtuman  suunnittelu  ja 

toteutus  voi  viedä  vain  muutaman  kuukauden  järjestelmällisellä  aikataululla 

toteutettuna. 

Tapahtuman suunnittelun kannalta  on tärkeintä  löytää  idea,  jonka puolesta kaikki 

ovat  valmiita  työskentelemään  ja  jonka  tuella  tapahtumaa  voi  myös  jatkossa 

toteuttaa.  Hyvin  tehdyn  tapahtumasuunnitelman  ajatuksena  on  toimia  järjestäjien 

”lunttilappuna” jatkoa ajatellen. Korjaamo kidsille tapahtumasuunnitelman laatiminen 

on  mielestäni  ensimmäinen  askel  tapahtuman  tuottamisessa.  Ainoastaan 

suunnitelman  avulla  on  mahdollista  seurata  tapahtuman  kehittymistä  ideatasolta 

toteutuneeksi tapahtumaksi.

Kokeilumuotoisten Korjaamo kidsien ohjelmisto keskittyi musiikkiin ja lastenteatteriin. 

Pääosan  sai  vaihtuvat  orkesterit  (Mimmit,  Paukkumaissi).  Lastenteatteria  edusti 

suomen-  ja  venäjänkielinen  ohjelmisto,  josta  vastasi  Korjaamo  kidsin 

yhteistyökumppanina  toiminut  lastenkulttuurikeskus  Musikantit.  Korjaamo  kidsiä 

varten laatimani kyselylomakkeen vastausten perusteella nämä taidemuodot toivottiin 

Korjaamo kidsiin jatkossakin. 

Kyselylomakkeissa  toivottiin  lisäksi  taidetyöpajoja,  lasten  karaokea, 

lelunvaihtopistettä ja lastenvaatekirpputoria. Korjaamo kids tapahtumat on kaavailtu 

voittoa tavoittelemattomaksi, mutta pääsymaksu on mahdollinen tulevaisuudessa, jos 

ei pystytä kehittämään toista ratkaisua tapahtuman tuotannon kulujen kattamiseen. 

Kuinka  paljon  lippujen  hinnat  tulevat  olemaan riippuu  siitä,  saako  Korjaamo kids 

rahoitusta  sekä  kuinka  ohjelmaa  voidaan  muuttaa  kustannustehokkaammaksi. 

Lastentapahtumat  järjestettiin  Irina  Duskovan,  Korjaamon  teknikoiden  ja 

vapaaehtoisten työntekijöiden avulla. 
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Kehittämisehdotukset  Korjaamo  kids  tapahtumaan  ovat  seuraavat  (ilman  uutta 

teemaa):

• Toimintasuunnitelman laatiminen.

• Tapahtumasuunnitelman tarkoituksena on auttaa tavoitteiden rakentamisessa 

sekä järjestelyissä.

• Tuotantotiimin jäsenille tulee määritellä, mitkä ovat jokaisen omat tehtävät ja 

toimialueet. Yhteiset säännöt ja tavoitteet tulee käydä läpi. 

• Yhteistyökumppaneiden  hankkiminen  esimerkiksi  oman  alueen  (Töölö) 

toimijoista. 

• Päiväkodit ja muut kuntien organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset voivat lähteä 

mukaan yhteistyötoimintaan.

Lisäksi tapahtuman toteutuksessa huomioitava:

• Lapsiperheiden  tarpeet:  vessojen  mutkaton  käyttö  sekä  vaunuparkki  ja 

mahdollisten  leponurkkauksien  ja  istumapaikkojen  järjestäminen 

välttämätöntä.

• Korjaamo cafen palveluita (jos mahdollista) kehittää lapsille sopivammaksi.

4.3 Tapahtuman tiedottaminen

Tapahtuman järjestämisessä tiedottamisella on ehkä paljon suurempi merkitys kuin 

todellisuudessa  ajatellaan.  Tiedottamisella  tarkoitetaan  kaikkea  viestintää,  jolla 

luodaan tapahtuman imagoa ja myönteistä tietoa mahdollisimman monelle (yrityksille 

/ yksityishenkilöille) tapahtuman tunnettavuuden lisäämiseksi (Kookas.fi). Tiedotus on 

myös  keino  erottautua  joukosta.  Onnistuneella  tiedotuksella  saadaan  myönteistä 

julkisuutta, joka edesauttaa hankkeen toteuttamista. 

Tiedottamisen avulla myös ylläpidetään olemassa olevia yhteyksiä ja luodaan uusia 

yhteyksiä,  jotka  voivat  olla  hankkeen  onnistumisen  kannalta  kullanarvoisia. 

Tiedottaminen voidaan jakaa ulkoiseen ja  sisäiseen tiedottamiseen (Viestintäopas 
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2011,  8.)  Ulkoinen  tiedottaminen on  uutisointia  erilaisille  sidosryhmille  ja  suurelle 

yleisölle. Sen pyrkimyksenä on tapahtuman tunnettuuden lisääminen ja myönteisen 

kuvan  luominen.  Ulkoisen  tiedottamisen  kanavina  toimivat  joukkoviestimet  ja 

tärkeimpänä  viestinnän  ja  tiedon  siirtona  ovat  tapahtuman  nettisivut,  järjestäjän 

nettisivut  ja  suosiotaan  kasvattavat  yhteisöpalvelimet  kuten  Facebook  ja  Twitter. 

Sisäinen tiedotus on lyhyesti määriteltynä yrityksen henkilöstöön ohjautuvaa viestin 

kulkua.  Avoin  tiedotus henkilöstön sisällä  luo motivoituneen työympäristön  ja  sillä 

myös pyritään lisäämään työviihtyvyyttä (kookas.fi.) Ilmoitustaulut, paperitiedotteet ja 

tiedotuslehtiset  esimerkiksi  voivat  olla  toimivia  ratkaisuja  yrityksen  sisäisessä 

tiedottamisessa (Viestintäopas 2011, 10).

Korjaamo  kids  tapahtumien  tiedotus  ei  kulkenut  järjestäjiltä  tapahtuman  kävijöille 

tarpeeksi nopeasti. Moni asiakas kääntyi jo ovella, koska esitykset olivat myöhässä 

eikä  asiasta  oltu  tiedotettu.  Jos  aikataulujen  muutoksista  olisi  ollut  mainintaa 

esimerkiksi ovella, moni kävijä olisi mahdollisesti tullut myöhemmin takaisin. Hidas 

tiedotus  ei  ole  hyvää  asiakaspalvelua,  mutta  sen  korjaaminen  voi  tuoda  monta 

asiakasta  pienellä  panostuksella  takaisin.  Myös  selkeät  toimenpiteet  miten 

tällaisessa tilanteessa tulisi toimia, olisi hyvä kerrata tuotantotiimin kanssa. Sisäinen 

tiedottaminen tapahtui kidsien tuottajan toimesta. 

Korjaamo kids tapahtuman tiedottamisen kehittämisehdotukset ovat:

Ulkoinen tiedotus:

• Tiedotussuunnitelman  laatiminen,  josta  tulisi  käydä  selväksi  Korjaamo  kids 

tapahtuman sisäisen ja ulkoisen viestinnän tiedotuksen keinot ja tavoitteet.

• Tiedotussuunnitelmasta käytävä ilmi tiedottamisen aikataulutus.

• Tapahtuman  tiedotukseen  varattava  riittävästi  aikaa.  Jos  mahdollista, 

tapahtumalle saatava oma tiedottaja / avustaja tapahtuman tiedotustehtäviin.

Sisäinen tiedotus:
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• Sisäisen  viestinnän  kanavina  voisi  toimia  esimerkiksi  kehityskeskustelut  ja 

ryhmän keskiset kokoukset. Keinona myös työyhteisön sisällä verkon kautta 

toimiva sähköposti tai sisäinen verkko eli intranet. 

• Tuotantotiimin  oma,  tapahtumaan  liittyvä  keskusteluryhmä  kutenFacebook 

ryhmä.  Perustamiseen  ja  päivittämiseen  oma  vastuuhenkilö,  joka  huolehtii 

tiedon  siirtymisestä  koko  tuotantoryhmälle  tapahtuman  suunnittelun, 

toteutuksen ja jälkitiedottamisen osalta.

4.4 Tapahtuman markkinointi

Tapahtumien  markkinoinnilla  on  suuri  merkitys  tapahtumien  jatkuvuuden 

säilyttämiseksi  sekä niiden kehittämiseksi  entistä  paremmin asiakasta palveleviksi 

tapahtumiksi.  Markkinoinnilla  pyritään  idean,  tuotteen  tai  toiminnan  tunnetuksi 

tekemiseen  ja  sitä  kautta  myynnin  lisäämiseen  tai  yhteisöjen  kohdalla  oman 

yhteisökuvan luomiseen tai parantamiseen (Kookas.fi.) 

Tiedotus-  ja  markkinointistrategiassa  pääpaino  on  useimmiten  kohdennetussa 

tiedonvälittämisessä ja tunnistettavassa visuaalisessa ilmeessä (Silvanto toim. 2007, 

18). Perinteiset julisteet ja esitteet, kuten myös lehti-ilmoitukset ovat edelleen laajalti 

käytössä erilaisten festivaalien ja tapahtumien mainonnan välineenä (mt., 18). Myös 

henkilökohtaiset kontaktit  eri  medioiden edustajiin, sponsorit  ja yhteistyökumppanit 

käydään läpi suunniteltaessa uuden tapahtuman mainostamisen strategiaa. 

Sähköisen median käyttö on helpoin ja edullisin tapa mainostaa omaa tapahtumaa ja 

nykypäivän  yhteisöverkostojen  avulla  mainonnan  leviäminen  suurelle  määrälle  on 

merkittävä. Myös radiomainonta on toimiva kanava. Useimmat tapahtumat suosivat 

tehomarkkinointia ennen tapahtuman alkua, jolloin tarkoin valittua tapahtuman tietoa 

siirtyy  eteenpäin  haluttuna  ajankohtana.  Tapahtumien  markkinointistrategioihin 

kuuluu olennaisesti tämän lisäksi rajallisten resurssien suuntaaminen oikeisiin osa-

alueisiin, selkeä aikataulutus ja tehtävien jako tuotantotiimin sisällä (Silavanto toim. 

2007, 18.) 

Korjaamo mainosti lastentapahtumia pääsääntöisesti omilla nettisivuillaan, facebook 

yhteisöpalvelun  tapahtumasivulla  sekä  ilmaisilla  verkkosivuilla,  kuten  helistin.fi  ja 
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kultus.fi.  Mainoksina toimivat  painetut Korjaamo kids mainokset ja lentolehtiset  eli  

flyerit.  Venäjänkielisellä Radio Sputnikilla mainostettiin Korjaamo kidsiä aktiivisesti. 

Yhteisöpalvelin Facebookin Korjaamo kids-ryhmä jäi pieneksi, vaikka Kulttuuritehdas 

Korjaamon oma faniryhmä on laaja. Korjaamo kidsien ryhmän yhdistäminen 

Kehittämisehdotukset  markkinoinnin osalta  Korjaamo kids lastentapahtumaan ovat 

seuraavat:

• Tapahtumasuunnitelman  laatiminen  (suunnitelma  on  myös  markkinoinnin 

apuväline,  mikäli  tapahtumaan halutaan  esimerkiksi  yhteistykumppaneita  ja 

sponsoreita).

• Kontaktiverkostojen  läpikäynti  median  edustajien  kohdalta  ja  heihin 

yhteydenotto.

• Yhteistyötahojen kanssa laadittava markkinointistrategia, josta käy ilmi tarkat 

aikataulut milloin sovitut tehtävät markkinoinnin osalta tulee hoitaa.

• Päivitetty rekisteri verkkosivuista, joissa mahdollisuus mainostaa tapahtumaa 

ilmaiseksi.

• ”Viidakkorumpu kiertämään” tapahtuman mainostamisen tiimoilta; päiväkotien 

lasten  vanhemmilla  voi  olla  merkittäviä  kytköksiä  esimerkiksi 

taidetyöpajatoimintaan  liittyen  (materiaalien  hankinta,  työpajan  vetäjät, 

mainostaminen eri medioissa). 

• Kulttuuritehdas Korjaamon nettisivuilla markkinointi. 

• Perinteisten  mainosten  ja  lentolehtisten  jakaminen  sekä  kohdennettu 

tiedonvälitys päiväkotien ja muiden kuntien organisaatioiden yhteyshenkilöille 

(Muun muassa tiedotusvastaavat, koti- ja kouluyhdistysten yhteyshenkilöt).

• Mainontaa  pyritään  kohdistamaan  tapahtuma-alueelle.  Paikalliset  lehdet, 

kauppojen  ilmoitustaulut,  kadunvarsien  tolpat,  leikkipuistojen  ilmoitustaulut, 

Töölön alueen kivijalkaliikkeiden ikkunat. 

• Kulttuuriratikassa, raitiovaunulinja 7b, mainostaminen. 

• Korjaamo  kids-  ryhmän  luonti  tai  Korjaamon  omalla  facebook-  sivuilla 

mainostaminen ja sivujen aktiivinen päivittäminen.
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5 IMAGO, MAINE & MIELIKUVA   

Yrityksen  olennaisena  menestystekijänä  voidaan  pitää  positiivista  imagokuvaa. 

Julkinen  kuva,  eli  imago  syntyy  oman  yrityskuvan  ja  yhteisön  tai  yksilöiden 

muodostamien  mielikuvien  pohjalta.  Imago,  maine  ja  mielikuvat  ovat  yrityksen 

käsitteitä, joita yritysten on hyvä pohtia. Esimerkiksi Korjaamo kidsien kohdalla nämä 

edellä mainitut keinot voivat saada tapahtumaa tunnetummaksi. 

Maineen ajatellaan usein olevan yritykselle sama asia kuin imago. Näin ei kuitenkaan 

ole,  vaan  maineen  kannalta  tärkeämpää  on,  mitä  yrityksestä  puhutaan.  Imagon 

merkityksellä  on  vaikutusta  tapahtuman menestymiseen.  Tapahtuma ei  itse  pysty 

paljoa  vaikuttamaan  oman  imagonsa  kehittymiseen,  koska  siihen  vaikuttavat  eri 

yhteisöille tai yksilöille syntyneet mielikuvat. Mielikuvat taas rakentuvat muun muassa 

kokemuksista, asenteista ja erilaisista uskomuksista.    

5.1 Korjaamo kids – imagon merkitys Korjaamolle?

Kuten  jo  aikaisemmin  totesin  opinnäytetyöni  luvussa  4.1  Lasten  ehdoilla  – 

ekologisesti,  Korjaamon  oman  imagon  kehittäminen  ja  kohentaminen  tuovat 

yritykselle huomaamattomasti, mutta varmasti lisää positiivista näkyvyyttä. Miten ja 

missä  yhteyksissä  Korjaamo  kidsistä  puhutaan,  vaikuttaa  asiakaskuntaan  ja 

kävijämääriin. Imago syntyy, vaikkei Korjaamo sitä tietoisesti haluaisi rakentaa. 

Imagoon ja sen positiiviseen kuvaan on mahdollista vaikuttaa omalla toiminnallaan ja 

käytöksellään.  Korjaamo  kidsien  tuotannon  osa-alueet  ja  työntekijät  vaikuttavat 

omalta  osaltaan  siihen,  millaisen  kuvan  saamme  Kulttuuritehdas  Korjaamosta. 

Positiivinen kuva houkuttelee asiakasta ostamaan yrityksen tuotteita ja palaamaan 

uudestaan,  kun  taas  negatiivisella  kuvalla  on  päinvastainen  vaikutus.  Huono 

yrityskuva  voi  rajoittaa  konkreettisesti  koko  yrityksen  liikkumavaraa,  hidastaa  sen 

toimintaa ja jopa estää tiettyjen tavoitteiden toteutumista (Vuokko 2003, 101). Onkin 

25



tärkeää  panostaa  imagon  ja  tapahtuman  positiivisten  mielikuvien  kehittämiseen. 

Positiiviseen  yrityskuvaan  katsotaan  kuuluvan  tapahtuman  ohjelmiston  sisällön 

laatukysymykset, omaperäisyys ja festivaalin ja tapahtuman luonne. Muina tekijöinä 

vaikuttavat  tapahtuman  keskeinen  sijainti,  vahva  brändi,  ajankohtaisuus  ja 

tapahtuman  monipuolisuus,  johdonmukaisuus  ja  tinkimättömyys  sisällön  suhteen 

(Silvanto toim. 2007, 18). 

Imago  ja  positiivisen  mielikuvan  luominen  tapahtumasta  on  markkinoinnin  väline 

yhteistyökumppaneille,  medialle  ja  tapahtuman  kävijöille.  Kulttuuritapahtumalle 

imagon  merkitys,  kaupallisesti  ajateltuna,  kuitenkin  eroaa  muista  yrityksistä 

tuotteensa takia. Tapahtuma myy asiakkaalleen elämyksen, ei käsin kosketeltavaa 

materiaa.  Jos  siis  imago  muodostuu  mielikuvista,  on  jokaisella  asiakkaalla  omat 

mielikuvat  tapahtumasta.  Siksi  olisi  hyvä,  että  imago  olisi  jollakin  tasolla 

yhteneväinen. 

Ihmisten  mielikuvat  tietystä  tapahtumasta  ja  yrityksestä  muuttuvat  kuitenkin  koko 

ajan.  Tähän  vaikuttavat  esimerkiksi  kävijöiden  uudet  havainnot  ja  tulkinnat. 

Mielikuvatekijöiden vaikutukset asiakkaiden lisäksi näkyvät yhteistyökumppaneiden, 

median ja muiden ryhmien päätöksenteossa ja valinnoissa (Esimerkiksi jatketaanko 

yhteistyötä, mitä media kirjoittaa tapahtumasta). Siksi onkin tärkeää kehittää tiettyjä 

positiivisia  mielikuvia  aktiivisesti  sekä  huolehtia,  että  kaikki  tuotannon  toteutukset 

yritykseen  ja  tapahtumaan liittyen  tehdään tietyin  moraalisten  ja  eettisten  arvojen 

pohjalta.  Tapahtuman  kävijöiden  pitää  saada  hyviä  kokemuksia  niin  Korjaamo 

kidsistä kuin myös Kulttuuritehdas Korjaamosta.

Korjaamo  kids  tapahtuman  on  luotava  vahvoja,  mieleenpainuvia  ja  positiivisia 

mielikuvia,  koska  tapahtumasta  kävijälle  jää  ainoastaan  kokemuksia.  Tapahtuma 

elää asiakkaistaan ja imagon tehtävä on luoda tiettyjä tunteisiin vetoavia mielikuvia, 

jotta  asiakkaat  palaisivat  myös  uudestaan.  Haasteellista  yksittäisen  tapahtuman 

imagon luomisesta tekee sen, että se täytyy ensin kokea, ennen kuin siitä voidaan 

muodostaa  tiettyjä  mielikuvia.  Kulttuuritehdas  Korjaamon  oma  imago  vaikuttaa 
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Korjaamo kidsiin osallistuvan henkilön asenteisiin. Jos mielikuvat Korjaamosta ovat 

positiivisia, sitä varmemmin Korjaamo kids nähdään myös hyvänä tapahtumana.
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LIITTEET

Liite 1 Korjaamo kids tapahtuman kyselylomake

Korjaamo kids lastensunnuntai 

Vastaamalla Kulttuuritehdas Korjaamon Korjaamo kids - lastensun-
nuntai tapahtumien kyselyyn autat meitä kehittämään tapahtumaa 
toimivammaksi ja värikkäämmäksi!

Perustiedot:

Vanhemman ikä:
Lapsen ikä:

Kotikunta:
Jos Helsinki, mistä päin?

Korjaamo kids tapahtumana:

Mistä kuulitte Korjaamo kids - viikonlopuista?

Osallistutteko ensimmäistä kertaa tähän tapahtumaan?

Jos ei, niin milloin kävitte viimeksi?

Mistä silloin kuulitte tapahtumasta?

Mitä tulitte katsomaan?

Mikä tapahtumassa on ollut kivointa?



Asteikolla 4-10 kuinka onnistunut tapahtuma mielestäsi / mielestänne on ollut?

Jos tapahtuma ei vastannut odotuksia, niin miksi?

Aiotko / Aiotteko osallistua seuraavaan Korjaamo kids tapahtumaan 3.10.10?

Mitä toivoisit / toivoisitte seuraaviin Korjaamo kids tapahtumiin? 
Ympyröi niin monta vaihtoehtoa kuin haluat.

A.) lelunvaihtopiste
B.) lastenvaatekirpputori
C.) työpajoja
D.) konsertteja
E.) jotain muuta, mitä?

Korjaamo cafen palvelut:

Käytittekö Korjaamo Cafen palveluita tapahtuman aikana?

Jos käytitte, huomioitiinko tarjonnassa lapset?

Mitä toivoisitte Korjaamo kids tapahtuman aikana tarjottavan Korjaamo cafessa? 
Ympyröi mieleisesi vaihtoehto

A.) olin tyytyväinen Korjaamo cafen valikoimaan
B.) lapsille voisi olla tarjolla oma lounasvaihtoehto
C.) salaattibuffet ja keittolounas lapsihinnoilla
D.) salaattibuffet ja  keittolounas perhealennuksella
E.) emme käyneet Korjaamo cafessa tapahtuman aikana 

Mainostaminen:

Missä tapahtumaa voisi mielestänne mainostaa?



Saitteko riittävästi tietoa tapahtumasta? 

Kyllä
Ei

Mistä saitte tietoa tapahtumasta?

Sopivatko esiintyjät Korjaamo kids tapahtumaan?

Kyllä
Ei

Ketä / Mitä haluaisitte nähdä / kokea Korjaamo kids tapahtumissa?

Anna kokonaisarvosana Korjaamo kids tapahtumalle (4-10)

Tähän voit jättää meille viestiä vapaasti! Tai piirtää vaikka kuvan!



Kiitoksia palautteesta! Toivottavasti tapaamme vielä uudelleen Kor-
jaamon lastensunnuntaissa!
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