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Tiivistelmä 
Turun Keskiaikaiset markkinat käy juuri nyt läpi huomattavia muutoksia tuotanto-organisaatiossaan: 
Turun kulttuuriasiainkeskuksen kanslia siirsi tapahtuman järjestelyvastuun Turun Suurtorin keskiaika 
ry:lle tammikuussa 2011. Tämä muutosprosessi loi tarpeen toteuttaa tutkimustyö, joka tarkastelisi Kes-
kiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutoksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia yleis-
hyödyllisen toimijan ja tapahtuman tuottajan näkökulmasta. Opinnäytetyö laadittiin Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n tilaamana. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena kahdessa osassa. Kirjalli-
seen kyselyyn vastasivat Turun Suurtorin keskiaika ry:n kuuden jäsenyhteisön edustajat. Tämän lisäksi 
kolmea Keskiaikaisten markkinoiden entistä tuottajaa haastateltiin suullisesti. 
 
Tutkimustulokset ovat koko kulttuurituotannon ammattialalle merkitykselliset, sillä tuloksista nousi esiin 
myös yleispäteviä pohdintoja yleishyödyllisen yhdistyksen valmiuksista toimia kulttuuripalveluiden tuot-
tajana: kaikkia yhdistyksiä koskevat samat yhdistyslainsäädännön asettamat oikeudet ja velvollisuudet. 
Kunnallisen toimijan ulkoistaessa toimintojaan vapaan kentän järjestöille, on yhdistysten sekä varau-
duttava haasteisiin että iloittava valtavista mahdollisuuksista. Sekä Turun Suurtorin keskiaika ry:n jä-
senyhteisöjen edustajat että entiset tuottajat näkivät Keskiaikaiset markkinat -tapahtuman suurimpana 
haasteena erityisesti taloudellisten resurssien turvaamisen ja vakauttamisen tulevaisuudessa. Haas-
teeksi koettiin myös Keskiaikaisten markkinoiden yhteistyökumppaneiden, myyjien, esiintyjien ja kävi-
jöiden vakuuttaminen siitä, että yhdistys on ammattitaitoinen suurtapahtuman järjestäjä. Yhdistyksen 
ensisijaiseksi tehtäväksi koettiin vielä tässä vaiheessa sopivien toimintatapojen löytäminen Keskiaikais-
ten markkinoiden uutena järjestäjänä. 
 
Turun Suurtorin keskiaika ry:llä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia toimia kulttuuripalveluiden tuottaja-
na. Jäsenyhteisöjen innostuneisuus, avoimuus, hyvä yhteishenki ja laaja keskiajan historian asiantun-
temus ovat luoneet hyvät edellytykset järjestää Keskiaikaiset markkinat onnistuneesti. Tapahtuman 
entiset tuottajat näkivät suurena etuna myös yhdistyksen vapauden tuottaa Keskiaikaiset markkinat 
haluamallaan tavalla ilman kunnallisen sektorin velvoitteita. 
 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon muutosprosessi jatkuu tämän opinnäytetyön valmistumisen 
jälkeenkin. Turun Suurtorin keskiaika ry voi kuitenkin jo nyt ennakoida tämän opinnäytetyön tulosten 
perusteella niitä haasteita, joita se joutuu matkan varrella kohtaamaan. Usko asiantuntevan yhteisön, 
kuten Turun Suurtorin keskiaika ry:n, kykyyn jättää oma kädenjälkensä Keskiaikaisten markkinoiden 
laadukkaaseen toteutukseen, on tuotanto-organisaation muutoksen tuomista haasteista huolimatta 
suuri. 
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The annual Turku Medieval Market is going through some massive changes in its production organiza-
tion. Turku City’s Cultural Service Office has outsourced the event’s operations to the association 
Turun Suurtorin keskiaika ry in January 2011. This change created a need to conduct a research that 
would examine the challenges and possibilities of an organizational change in event production from 
the perspective of a non-profit organization. This thesis was conducted by subscription of the associa-
tion Turun Suurtorin keskiaika ry. The research was conducted as a qualitative research in two parts: 
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1 JOHDANTO    
 
Turun Keskiaikaisia markkinoita on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Tapahtumaa on 
järjestänyt Turun kulttuurikeskus (1996–2008) ja Turun kulttuuriasiainkeskuksen 
kanslia (2008–2010). (Turun kaupunki 2010.) Tammikuussa 2011 Keskiaikaisten 
markkinoiden järjestelyvastuu siirrettiin keväällä 2010 perustetulle yleishyödylliselle 
yhdistykselle, Turun Suurtorin keskiaika ry:lle. Yhdistyksen perustajajäsenet Aboa 
Vetus & Ars Nova -museo, Turun historiallinen yhdistys ry, Wanha Cehno ry, Mui-
naistaitoyhdistys Ukonvakka ry, WarusSeppäin kilta ry sekä Turun Kulttuuritapahtu-
mien tuki ry (Turun Suurtorin keskiaika ry 2010, liite 1) edustavat tapahtumatuotan-
non ammattilaisia ja keskiajan historian asiantuntijoita kukin omalla sarallaan. Turun 
Suurtorin keskiaika ry solmi Turun kaupungin kulttuuritoimen kanssa kaksivuotisen 
yhteistyösopimuksen (Turun kaupunki 2010a). Sopimus edellyttää yhdistystä järjes-
tämään vuosittain nelipäiväisen keskiaikatapahtuman, kun taas kaupunki sitoutuu 
tukemaan tapahtumaa rahallisesti. 
 
Itselleni Keskiaikaiset markkinat opinnäytetyön aiheena oli erityisen kiinnostava 
oman työni kautta, sillä Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen kanslian tuotan-
tosihteerinä olin tiiviisti valmistelemassa tapahtuman tuotannon muutosprosessia. 
Käytännössä vastasin syksyn 2010 ajan Keskiaikaisten markkinoiden suunnittelemi-
sesta sekä tuotanto-organisaation siirtymisen käytännön valmisteluista. Tammikuus-
sa 2011 siirryin Turun Suurtorin keskiaika ry: palvelukseen Keskiaikaisten markkinoi-
den tuottajaksi. Kokemukseni sekä Turun kaupungin että yhdistyksen työntekijänä 
mahdollistaa vertailevan pohdinnan tuottajan työn näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyöni aihe on Turun Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon muutospro-
sessit. Tutkin opinnäytetyössäni Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation 
muutosta. Paneudun esimerkiksi siihen, mitä tuotanto-organisaation muutosproses-
sissa tulee huomioida. Opinnäytetyöni tutkimuskysymys on seuraava: Millaisia haas-
teita tuotanto-organisaatio kohtaa tuotannon siirtyessä kunnalliselta palveluntuottajal-
ta yleishyödyllisen yhdistyksen järjestettäväksi? Case: Keskiaikaiset markkinat.  
 
Opinnäytetyöni jakaantuu kolmeen osaan: teoreettisen viitekehyksen tarkasteluun, 
Keskiaikaisten markkinoiden esittelyyn case studyna sekä tutkimustulosten esittelyyn 
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ja analysointiin. Tarkastelen teoreettisessa osuudessa organisaation ja organisaa-
tiomuutoksen teoriaa sekä yhdistystoimintaa yleisesti. Pohdin samalla yleishyödylli-
sen yhdistyksen toiminnan edellytyksiä kulttuuripalveluiden tuottajana verrattuna 
kunnallisen sektorin toimijaan. Teoreettista taustatyötä hyödyntäen selvitän lukijoille 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutoksen taustoja ja esittelen 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaa yleishyödyllisenä yhdistysorganisaationa. 
Koska opinnäytetyön oleellinen osa on tarkastella Keskiaikaisten markkinoiden tuo-
tanto-organisaation muutosta ja sen haasteita, kerron lukijoille lyhyesti myös itse ta-
pahtuman tuotannon eri osa-alueista. Opinnäytetyöni tutkimus perustuu Turun Suur-
torin keskiaika ry:n jäsenyhteisöjen edustajien kirjallisen kyselyn sekä Keskiaikaisten 
markkinoiden entisten tuottajien suullisten haastatteluiden toteutukseen ja vastaustu-
losten analysointiin reflektoiden niiden tuloksia omiin kokemuksiini Keskiaikaisten 
markkinoiden tuottajana. Päätän opinnäytetyöni tutkimustulosten analysoinnin jäl-
keen johtopäätösten esittelyyn. 
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2 TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN TUOTANTO-ORGANISAATIO 

 
Opinnäytetyöni teoreettinen osuus koostuu organisaation ja organisaatiomuutoksen 
käsitteiden määrittelemisestä. Se, mitä organisaatio ylipäänsä tarkoittaa, miten orga-
nisaatiot rakentuvat ja miten niiden jäsenten sisäiset vuorovaikutus- ja hierarkiasuh-
teet vaikuttavat organisaation toimintaan, ovat tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä 
ymmärtää. Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä myös organisaatiot kohtaavat erilai-
sia muutoksia. Siksi paneudun myös organisaatiomuutoksen eri prosesseihin.   
 
 
2.1 Organisaatio käsitteenä 
 
Organisaatio lienee meille kaikille tuttu käsite, mutta toisaalta sitä on kovin vaikea 
määritellä, vaikka elämme itsekin useissa organisaatioissa elämämme aikana. Orga-
nisaatioiden toimintaan, rakenteeseen ja kulttuuriin vaikuttavat monet tekijät.  Ne 
koostuvat ihmisten muodostamista ryhmistä, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa ympäristönsä kanssa. Tietyn ryhmän muodostama organisaatio on väline sen 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. (Juuti 2006, 9, 204-205; Ruuska 1999, 
39.) Yleensä organisaatiot mielletään koskemaan vain liike-elämän organisaatioita. 
Erityisesti luovan alan organisaatiot voivat edustaa paljon muutakin. Luovan alan or-
ganisaatioissa painottuvat innovatiivisuus ja luovuus tuloksen kannalta eri tavalla 
kuin yritysmaailmassa: tulosta ei mitata taloudellisen tuoton perusteella vaan arvioi-
malla organisaation merkittävyyttä tieteen ja/tai taiteen kannalta. (Huuhka 2010, 73.) 
Myös Turun Suurtorin keskiaika ry voitaisiin mielestäni mieltää tämän määritelmän 
mukaisesti luovan alan organisaatioksi. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Turun Suur-
torin keskiaika ry:n tavoitteena ei ole saada toiminnastaan voittoa, vaan sen tavoit-
teet ovat enemmänkin kulttuuriset, tieteelliset ja sosiaaliset. Yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on edistää keskiajan historian tuntemusta, tunnettavuutta ja harrastus-
ta kiinnostavalla, osallistavalla ja oppimista kannustavalla tavalla. (Turun Suurtorin 
keskiaika ry 2010.) 
 
Organisaation ominaisuuksiin vaikuttavat sen ympäristön ominaispiirteet. Organisaa-
tion ja sen ympäristön välisen vuorovaikutuksen ominaisuudet heijastuvat edelleen 
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organisaation rakenteeseen, sillä ympäristö asettaa organisaation toiminnalle tiettyjä 
vaatimuksia. Esimerkiksi hitaasti muuttuvassa ympäristössä organisaatio saattaa olla 
rakenteeltaan jäykkä ja hierarkkinen. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä organisaa-
tion on sitä vastoin oltava joustava. Organisaatiorakenne kuvaa organisaation toimin-
toja ja sen jäsenten välisiä hierarkiasuhteita. Jokaisella hierarkkisella tasolla noudate-
taan sisäistä työnjakoa eri osastoihin. Nämä valta- ja vastuusuhteet osoittavat kenel-
le kukin työntekijä on raportointivelvollinen ja kuinka monta alaista kullakin esimiehel-
lä on. (Juuti 2006, 205, 207-208; Peltonen 2007, 33.) 
 
Toimintokohtaisessa organisaatiomallissa johdon alaisuudessa toimii eri tehtäväalu-
eille erikoistuneita toimintoja, kuten markkinointi, tuotanto ja taloushallinto. Työnjako 
perustuu ajatukseen, jonka mukaan on tehokkainta keskittää työyhteisön panos tark-
kaan määriteltyyn toimintoon. Johdon tehtävänä on valvoa jokaisen vastuualueen 
toimintaa ja varmistaa organisaation tasapainoinen kehitys. Ylin johto on vastuussa 
kokonaisuudesta. (Peltonen 2007, 33-34; Ruuska 1999, 40.)  
 

 
Kaavio 1: Toimintokohtainen organisaatiomalli. Peltonen 2007, 34. Muokattu. 
 
Divisioonarakenne perustuu erillisiin tulosyksiköihin, jotka on muodostettu eri liike-
toiminta-alueiden pohjalle, kuten tuotteisiin, asiakkaisiin, toimialoihin tai maantieteel-
lisiin markkina-alueisiin. Kullakin tulosyksiköllä on oma toimintorakenne, johon sisäl-
tyy esimerkiksi oma markkinointi-, tuotanto- ja taloushallinto-osasto. Divisioonan johto 
hallinnoi omia toimintarakenneyksiköitään, mutta koko yrityksen ohjaamisesta vastaa 
ylin johto. (mt., 34.)  

Johto

Tuotanto Myynti Hallinto
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Kaavio 2 Divisioonarakenne. Peltonen 2007, 35. Muokattu. 
 
Matriisirakenteessa yhdistyvät toimintokohtainen organisaatio- ja divisioonamalli sa-
massa organisaatiossa, eli toimintorakenteen päälle on suunniteltu divisioonaraken-
ne. Käytännössä yksittäisellä työntekijällä on kaksi esimiestä, joista toinen valvoo 
työntekoa esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta ja toinen funktionaalisen erityisosaa-
misen näkökulmasta. (mt., 36.) 
 

 
Projekti A    
Projekti B    
Projekti C    
Kaavio 3: Matriisirakenne. Peltonen 2007, 36. Muokattu. 
 
Suurtapahtumaa järjestävänä yhdistyksenä Turun Suurtorin keskiaika ry:llä on oltava 
joustava organisaatio: sen on kyettävä reagoimaan yllättäviin tilanteisiin nopeasti ja 
tehtävä päätökset mahdollisimman sujuvasti. Yllä mainituista organisaatiorakenteista 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n organisaatio muistuttaa lähinnä toimintokohtaista or-
ganisaatiomallia: yhdistyksen työnjako perustuu tarkkaan määriteltyyn toimintoon, 
jossa työyhteisön panos on keskitetty Keskiaikaisten markkinoiden järjestämiseen. 

Johto

Divisioona A

Tuotanto Myynti

Divisioona B

Tuotanto Myynti

Divisioona C

Tuotanto Myynti

Johto

Tuotanto Myynti Hallinto
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Yhdistysorganisaation sisällä Turun Suurtorin keskiaika ry jakaantuu edelleen Keski-
aikaisten markkinoiden tuotannon työryhmän organisaatioksi. Kerron lisää Turun 
Suurtorin keskiaika ry:stä ja Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon työryhmän 
omasta organisaatiosta kappaleessa 4. 
 
 
2.2 Muutokset organisaatiossa 
 
Organisaatiomuutos voi olla pientä tai suurta, hidasta tai nopeaa ja kohdistua eri asi-
oihin, kuten organisaation rakenteisiin, palvelujen lisäämiseen tai siirtämiseen orga-
nisaatiosta toiseen. Erityisesti kunnallisella sektorilla on koko 2000-luvun ajan eletty 
organisaatiomuutosten aikaa esimerkiksi tulosohjausmenettelyn, liikelaitosuudistus-
ten, alueellistamisen, palvelujen laatuun liittyvien kehittämisstrategioiden ja koko kun-
takentän kokonaisuudistusten parissa. Myös suomalainen järjestökenttä, jonka piiriin 
kulttuuriyhdistys Turun Suurtorin keskiaika ry kuuluu, elää muutosten aikaa. Uusia 
yhdistyksiä perustetaan, fuusioidaan ja lakkautetaan jatkuvasti. Suomalaisen nyky-
yhteiskunnan elämänrytmin ja -tapojen laaja-alaistuessa myös tarve yhä erikois-
tuneemmille järjestöille on kasvanut. (Juuti & Virtanen 2009, 16, 18-19, 21-22.) 
 
Juuti ja Virtanen (2002, 22) lähestyvät organisaatioita ja niiden välistä vuorovaikutus-
suhdetta kahdesta eri lähtökohdasta: realistisesta ja uudemman sosiaalisen kon-
struktionismin näkökulmista. Realistisesti painottuneen näkökulman mukaan muutok-
set ympäristössä vaativat muutosta myös organisaatiossa, jossa vain hyvän suunnit-
telun avulla voidaan menestyä. Johto luo organisaatiolleen päämäärät ja valitsee 
toimenpiteet päämääriensä tavoittamiseksi. Henkilöstön tehtävänä on toteuttaa ky-
seiset toimenpiteet johdon ohjeiden mukaisesti. Tärkeää on havainnoida ja analysoi-
da ympäristöä ja päästä selville vallitsevien olosuhteiden todellisuudesta. Mitä katta-
vampi analyysi todellisuudesta saavutetaan, sitä parempia ovat organisaation johdon 
päätökset, jotka johtavat menestykseen. Myös henkilöstön osallistuminen muutoksen 
suunnitteluun voi olla hyödyllistä, tosin omien kokemusten ja asiantuntemuksensa 
rajoissa. Organisaatio menestyy muutosten kourissa, mikäli se löytää oikean pää-
määrän ja loogisen tavan saavuttaa tavoitteensa. (mt., 22-23.) Looginen toimenpide 
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voi olla esimerkiksi tunnetun kulttuuritapahtuman tuotanto-organisaation ulkoistami-
nen tapahtuman kehittämiseksi.  
 
Sosiaalisen konstruktionismin mukaan organisaatiot luovat ihmisten välisen vuoro-
vaikutuksen kautta itsensä ja ympäristönsä. Kaikkeen, mitä ympäristössä tapahtuu, 
liittyy sosiaalisia merkityksiä. Näitä merkityksiä osaavat tulkita tiettyyn kulttuuriin so-
siaalistuneet henkilöt. Toisin kuin realistisessa lähestymistavassa, sosiaalisessa kon-
struktionismissa toiminta on ajattelua merkittävämpää. Henkilöstön osallistuminen 
muutokseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä he edustavat kulttuuriseen kontekstiin so-
siaalistunutta asiantuntijaverkostoa, jonka luovuudesta ja yhteistyöstä organisaa-
tiomuutoksen onnistuminen riippuu. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulman mu-
kaan maailma muuttuu koko ajan, joten sen sijaan, että organisaation jäsenet ana-
lysoisivat ja suunnittelisivat muutosta pitkään, on järkevämpää elää nykyhetkessä, 
pitää sen tapahtumia oppimiskokemuksina ja toimia nykyhetkessä opitun mukaisesti. 
(mt., 24-25.) 
 
Organisaatiomuutos voidaan toteuttaa tarkkaan suunnitellun rationaalisen prosessin 
kautta, joka perustuu oletukseen analyyttisesta ajattelusta. Rationaalisessa proses-
sissa todennetaan muutostarpeet, yksilöidään muutosvaiheet, johdetaan muutosta ja 
yksilöiden käyttäytymistä. Organisaatiomuutos voidaan toteuttaa myös päinvastai-
sesti: sattumanvaraisesti ja suunnittelemattomasti, jossa muutos lähtee liikkeelle siitä 
ajatuksesta, ettei monimutkaisia päätöksentekotilanteita ja muutosprosessin riskejä 
voida ennakoida kovin tarkasti etukäteen. (mt., 27.) Mielestäni organisaatioiden on 
hyväksyttävä tiettyjen asioiden ennakoimattomuus, mutta toisaalta niiden on pyrittä-
vät varautumaan muutoksiin mahdollisimman hyvin: kahden ääripään muutosproses-
sit voidaan yhdistää tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. On tärkeä muistaa, että orga-
nisaatiomuutoksen toteuttamisessa esimerkiksi aika on ratkaiseva tekijä. Joskus or-
ganisaatiomuutokset kannattaa viedä läpi nopeasti, ja toisaalta joskus muutokseen 
on varattava riittävästi aikaa (mt., 28). 
 
Realistisen ja sosiaalisen konstruktionismin lähestymistavat organisaatiomuutokseen 
edustavat vastakkaisia ääripäitä. Kuten jo yllä mainitsin, mielestäni toimivin tapa 
suunnitella ja toteuttaa organisaatiomuutos olisi yhdistää nämä kaksi tapaa. Keskiai-
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kaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutoksessa noudatettiin sekä realistis-
ta että sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapoja. Tapahtuman tuotanto-
organisaation muutosprosessi lähti käyntiin muutoksen selvitystyön aloittamisesta 
syksyllä 2009. Tuotanto-organisaatiomuutos toteutui tammikuussa 2011, kun tapah-
tuman järjestelyvastuu siirtyi Turun Suurtorin keskiaika ry:lle. Tuotanto-
organisaatiomuutokselle oli annettava aikaa, sillä vastuun ottavaa organisaatiota ei 
vielä syksyllä 2009 ollut edes olemassa. Organisaatiomuutoksessa aikaa veivät uu-
den yhdistyksen perustaminen ja sen toimintaperiaatteiden muodostaminen. Turun 
Suurtorin keskiaika ry:n perustamisen jälkeen yhdistyksen tehtävänä oli tehdä käy-
tännön valmisteluita Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyvastuun siirtämisestä yh-
teistyössä Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen kanssa. Muutosprosessin val-
mistelu sisälsi tapahtuman suunnittelua, Suomen lain tuomien velvollisuuksien selvit-
tämistä niin tapahtumajärjestäjänä, yhdistyksenä kuin työnantajana sekä yhteistyö-
neuvotteluiden käymistä Turun kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Tapahtuman tuo-
tanto-organisaation muutos toteutettiin hyvin suunnitellusti: muutosprosessille asetet-
tiin selkeät päämäärät ja toimenpiteet, jonka asiantunteva henkilöstö suunnitteli ja 
toteutti nauttien Turun kaupungin johdon luottamusta. 
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3 KULTTUURIYHDISTYS KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJANA 

 
Yhdistyksen toimintaa määrittelevät Suomen perustus- ja yhdistyslain asettamat oi-
keudet ja velvollisuudet. Yhdistystoimintaa koskevat lainsäädännön lisäksi hyväksi 
havaitut yleiset toimintaa koskevat periaatteet, tavat ja hallinto. Koska case studyni 
koskee Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyvastuun siirtämistä Turun kaupungilta 
yleishyödylliselle yhdistykselle, pohdin tässä pääluvussa erityisesti yhdistyksen toi-
minnan edellytyksiä kulttuuripalveluiden tuottajana verrattuna kunnalliseen sektoriin. 
 
 

3.1 Yhdistykset Suomessa 

 
Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus il-
man lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja 
osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdis-
tymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Tar-
kempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyt-
tämisestä annetaan lailla. (Suomen perustuslaki 731/1999, 13 §.) 

 
Suomen perustuslaissa Suomen kansalaisille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille 
taataan näin vapaus perustaa yhdistys, jonka toiminnasta säädetään erikseen yhdis-
tyslaissa. Yhdistystoiminta on sen jäsenten toimintaa yhteisen aatteen hyväksi, joka 
voi olla yhteisen hyvän asian tai ajatuksen edistäminen. Aatteellisia yhdistyksiä voivat 
olla muun muassa kulttuuri-, sosiaali- ja hyväntekeväisyysyhdistykset, urheiluseurat, 
harrastusyhdistykset tai ammatilliset etujärjestöt. Suomessa rekisteröityneiden yhdis-
tysten toiminta on varsin laajaa: Suomessa toimii tällä hetkellä noin 130 000 rekiste-
röitynyttä yhdistystä, niistä Varsinais-Suomessa lähes 10 000 ja Turussa runsaat 4 
000.  Vuoden 2011 alusta maaliskuun loppuun mennessä uusia yhdistyksiä oli rekis-
teröity Suomessa 685, Varsinais-Suomessa 65 ja Turussa 37. (Halila & Tarasti 2006, 
67; Patentti- ja rekisterihallitus 2011; Yhdistyslaki 503/1989, 1 §; Yhdistysnetti 2011.) 
 
Koska käsittelen opinnäytetyössäni rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa, keskityn ni-
menomaan tämän kaltaisen yhteisön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Rekisteröity yhdis-
tys on oikeuskelpoinen yhteisö, joka voi tehdä sitoumuksia ja sopimuksia, asioida 
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tuomioistuimissa ja muissa viranomaisinstituutioissa, omistaa kiinteää omaisuutta, 
tehdä kauppoja, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää julkisia huvitilaisuuksia, arpajai-
sia ja yleisiä rahankeräyksiä, olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä tai osakkeenomis-
tajana osakeyhtiössä ja toimia ulkomailla. Olennaista on myös Turun Suurtorin kes-
kiaika ry:n kannalta, että julkisten avustusten vastaanottaminen useimmiten edellyt-
tää yhdistykseltä oikeuskelpoisuutta. Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla 
järjestäytynyttä, sen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti ja noudattaa yhdistyslakia ja 
muuta lainsäädäntöä, joka koskee yhdistyksen toimintaa. Luonteeltaan aatteellisten 
yhdistysten tulee myös olla yleishyödyllisiä – toiminta ei saa muodostua pääasiassa 
taloudelliseksi. (Halila & Tarasti 2006, 25; Patentti- ja rekisterihallitus 2011.)  
 
Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä tai perusta-
jina voivat olla myös oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen perustamisesta päätetään 
erillisessä perustamiskokouksessa, jossa laaditaan yhdistyksen säännöt, valitaan 
ensimmäinen hallitus, päätetään yhdistyksen rekisteröimisestä sekä laaditaan yhdis-
tyksen perustamiskirja. Yhdistykset voivat suhteellisen vapaasti laatia sääntönsä 
koskemaan toimintaansa, kunhan ne eivät ole lainvastaisia ja niistä käy ilmi ainakin 
seuraavat seikat: yhdistyksen nimi, kotipaikka, yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuo-
dot, jäsenten jäsenmaksuvelvollisuudet, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien 
vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä hallituksen toimikausi. Muita sääntöihin kirjatta-
via kohtia ovat yhdistyksen tilikausi, milloin yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkasta-
jat valitaan, milloin tilinpäätös vahvistetaan ja päätetään vastuuvapaudesta, miten 
yhdistyksen varat käytetään, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan sekä miten ja 
missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Yhdistys näin ollen määritte-
lee toimintansa tarkoituksen sääntöjensä kautta. (Halila & Tarasti 2006, 113; Helmi-
nen 1999, 29.) Vaikka päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille, toimii yhdis-
tyksen päätösten toimeenpanijana kuitenkin yhdistyksen hallitus. (Halila & Tarasti 
2006, 261, 270.) 
 
 

3.2 Yhdistyksen toiminta 
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Rosengrenin ja Törrösen (2008, 18–19) mukaan yhdistyksillä on sisäinen toiminnan-
vapaus, joka antaa sen jäsenille vapauden suunnitella ja järjestää toimintaa parhaak-
si katsomallaan tavalla. Toiminnan tulee kuitenkin tukea yhdistyksen toiminnan tar-
koitusta ja sen sääntöjä. Mainitut kirjoittajat ovat jakaneet yhdistyksen toiminnan si-
säiseen ja ulkoiseen toimintaan seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
Sisäinen toiminta Välttämätön toiminta:  

- yhdistyksen sääntömää-
räiset kokoukset 
- hallituksen kokoukset 
- tiedottaminen 
- varainhankinta 
- jäsenhuolto 
- toiminnan dokumentointi 

Muu toiminta: 
- opinto- ja harrastuspiirit 
- juhlat ja muut tapahtumat 
- keskustelutilaisuudet 
- koulutus 
- matkat, retket ja leirit 
- neuvonta 
- kampanjat 
- projektit 
 

Ulkoinen toiminta Näkyvyyden ja tunnetta-
vuuden lisääminen: 
- ulospäin suuntautuva 
tiedottaminen 
- ulkopuolisille järjestetyt 
tilaisuudet, näyttelyt ym.  
- yhteistyösuhteiden luo-
minen 

Yhteistoiminta muiden yh-
distysten ja viranomaisten 
kanssa:  
- yhdessä vaikuttaminen 
- yhteiset tapahtumat 
- yhteiset hankkeet 
- yhteistyöelimiin osallis-
tuminen  

 
 
Yhdistys määrittelee toimintaansa sääntöjen lisäksi toimintasuunnitelman ja talousar-
vion kautta: ne toimivat vuositasolla yhdistyksen toiminnan keskeisimpinä ohjausväli-
neinä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio auttavat yhdistystä edistämään sen perus-
tarkoituksen toteutumista, määrittelemään niin rahallisten kuin muiden resurssien 
tarpeita, antamaan jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan sekä kehittämään 
yhdistyksen toimintaa tulevaisuudessa. Yhdistyksellä on myös velvollisuus säilyttää 
tiettyjä dokumentteja, kuten kirjapitotositteita vähintään kuusi vuotta sekä palkkauk-
seen ja palkanmaksuun liittyviä asiakirjoja, kirjanpitokirjoja ja tililuetteloa kymmenen 
vuotta. (mt., 20, 23, 25.) 
 
Mennyttä toimintakautta arvioidaan kirjallisessa toimintakertomuksessa. Toimintaker-
tomus on tarkka selostus kuluneesta toimintakaudesta, joka yleensä käsitellään yh-
distyksen kevätkokouksessa. Erityisesti toimintakertomus palvelee yhdistystä toimin-
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nan kehittämisen työkaluna, sillä se sisältää paitsi selvityksen siitä, mitä yhdistys on 
tehnyt toimintakauden aikana, myös arvion siitä, miten hyvin toimintasuunnitelmaan 
asetetut tavoitteet on saavutettu. Toimintakertomus on myös tärkeä parlamentaari-
sen valvonnan väline: sen avulla jäsenet voivat arvioida, miten hyvin hallitus on on-
nistunut tehtävässään edellisen toimintakauden aikana. (mt., 23-24.) 
 
Yhdistyksen jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja tasavertaiseen kohteluun, ellei 
säännöissä toisin mainita (esimerkiksi opiskelijoiden etujärjestöt vain opiskelijoille). 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua päätöksentekoon ja olla läsnä, puhua, ää-
nestää ja tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksessa. Jäsenellä on myös oikeus tulla 
valituksi yhdistyksen hallitukseen, valvoa ja arvioida hallituksen toimintaa, tutustua 
yhdistyksen asiakirjoihin sekä oikeus pysyä yhdistyksen jäsenenä tai erota yhdistyk-
sestä. Yhdistyksen jäsenen velvollisuutena on maksaa jäsenmaksua, noudattaa yh-
distyksen sääntöjä ja päätöksiä, hoitaa niitä tehtäviä, jotka on vastaanottanut sekä 
toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi. (mt., 28-29.) Yhdistyslain mukaan jäsenenä 
voi olla niin yksityinen henkilö kuin yhteisö (Halila & Tarasti 2006, 155). 
 
Myös Turun Suurtorin keskiaika ry on laatinut toimintasuunnitelman ja talousarvion 
määrittelemään sen toiminnan tavoitteita ja resursseja ensimmäiselle vuodelleen. 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää keskiajan historian 
tuntemusta järjestämällä Keskiaikaiset markkinat. Yhdistyksen ensimmäisen toimin-
tavuoden tavoitteena on myös saattaa yhdistyksen toiminta vakaalle pohjalle, turvata 
taloudelliset resurssit, hankkia kannatusjäseniä sekä palkata henkilökuntaa. (Turun 
Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 
 

3.3 Yhdistyksen hallinto 

 
Yhdistyksen päätösvalta kuuluu sen jäsenille, jotka käytännössä käyttävät päätösval-
taansa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksiin sisältyvät sääntöjen mää-
räämät kevät-, syys- ja vuosikokoukset sekä muut koolle kutsutut kokoukset. Yhdis-
tyksen kokouksissa tehdyt päätökset sitovat kaikkia jäseniä, myös heitä, jotka eivät 
ole kokoukseen osallistuneet. Sääntömääräisissä kokouksissa päätetään muun mu-
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assa yhdistyksen jäsenmaksuista, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
valitaan toiminnantarkastajat ja hallitus, vahvistetaan edellisen toimintakauden toi-
mintakertomus ja tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Yllä mainit-
tujen lisäksi yhdistyksen kokouksessa voidaan lisäksi päättää sääntöjen muuttami-
sesta, hallituksen erottamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. (Halila & Tarasti 2006, 
300-301; Rosengren & Törrönen 2008, 32-33.) 
 
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksen on valittava jäsentensä keskuudesta 
hallitus, joka panee yhdistyksen päätökset täytäntöön. Hallituksen tehtävänä on käy-
tännössä pyörittää yhdistyksen toimintaa ja toteuttaa sille annettuja tehtäviä. Hallituk-
sen vastuulla on esimerkiksi valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokous, toteut-
taa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, hoitaa yhdistyksen juoksevia 
asioita ja hoitaa yhdistyksen varainhankintaa. Yhdistys voi myös palkata henkilökun-
taa pyörittämään yhdistyksen toimintaa. Tässä tapauksessa hallitus valvoo palkatun 
henkilökunnan toimintaa. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet tai hallituksen jäsenet 
eivät pääsääntöisesti ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen taloudellisista 
veloista. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa hallituksen jäsen tai toimihenkilö on lai-
minlyönyt velvollisuuksiaan esimerkiksi verojen tai muiden maksujen suorittamisessa. 
(Paasolainen 2007, 22, 30; Rosengren & Törrönen 2008, 33-35.) 
 
Hallituksen keskuudessa nimitetään usein toimihenkilöitä puheenjohtajan lisäksi, ku-
ten varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Puheenjohtajan virallisia tehtäviä 
on kutsua hallituksen kokoukset koolle, toimia kokousten puheenjohtajana sekä alle-
kirjoittaa yhdistyksen asiakirjoja. Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjoh-
tajan sijaisena silloin, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Halli-
tuksen sihteeri hoitaa yleensä yhdistyksen kirjalliset tehtävät ja taloudenhoitaja vas-
taa yhdistyksen raha-asioiden hoidosta. Näiden toimihenkilöiden lisäksi yhdistyksellä 
on oltava vähintään yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. He tar-
kastavat tilikauden lopuksi yhdistyslain vaatiman kirjanpidon ja tilinpäätöksen (Kirjan-
pitolaki 1336/1997, 1 §). Toiminnantarkastajan tehtävänä on varmistaa, että yhdis-
tyksen kirjanpito on hoidettu oikealla tavalla ja hallintoa on hoidettu sääntöjen ja yh-
distyslain mukaisesti. Toiminnantarkastajana voi toimia joko yhdistyksen jäsen tai 
ulkopuolinen henkilö. (Loimu 1999, 56-63; Rosengren & Törrönen 2008, 36-40.)  
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Turun Suurtorin keskiaika ry noudattaa laatimiaan sääntöjä yhdistyslainsäädännön 
puitteissa. Yhdistys on palkannut toimintaansa pyörittämään tuottajan, joka valmiste-
lee kokoukset ja toimii niissä sihteerinä, laatii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä vastaa niiden toteutuksesta, hoitaa yhdistyksen varainhankintaa ja 
hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita. Turun Suurtorin keskiaika ry:n hallitus sitä vas-
toin valvoo tuottajan työskentelyä. Yhdistyksen hallituksen keskuudesta on myös va-
littu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Kirjanpidon ja tilintarkas-
tuksen yhdistys on ulkoistanut yrityksille. 
 
 

3.4 Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan edellytykset kulttuuripalvelun tuottajana 

 
Kuntalain mukaan kuntien on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kes-
tävää kehitystä alueellaan. Lakiin sisältyy velvollisuus edistää, tukea ja järjestää kult-
tuuritoimintaa. Kulttuuritoiminnaksi lasketaan taiteen harjoittaminen ja harrastaminen, 
taidepalvelusten tarjonta ja käyttö, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen 
vaaliminen ja edistäminen. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992, 2 §; Oulasvir-
ta & Brännkärr 2001, 40). Lainsäädännön kautta valtio asettaa kunnille yleisen tason 
tavoitteen kulttuuripalveluiden järjestämiselle, mutta se, millä tavoin ja mitä kulttuuri-
palveluita kunnat järjestävät, ovat kuntien itsensä päätettävissä. Kunta voi joko tuot-
taa palveluita kokonaan itse tai hankkia ne muilta tuottajilta: osa kulttuuripalveluista 
tuotetaan ylikunnallisesti ja osan tuottamisesta vastaavat muut yhteisöt joko sopi-
muspohjaisesti tai kunnan avustamana. Kunta voi myös ulkoistaa kulttuuripalvelui-
taan kolmannen sektorin toimijoille. (Kuntalaki 365/1995, 2 §; Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2011, 32.)  Saukkosen ja Ruusuvirran (2009, 203) mukaan kuntien kulttuuri-
palveluiden ulkoistaminen avustusten ja ostopalveluiden kautta on lisääntynyt viime 
vuosien aikana: avustustoiminnan piiriin on otettu uusia toimijoita ja kulttuurilautakun-
tien jakamat avustussummat ovat kasvaneet. Merkittävin suuntaus kuntien kulttuuri-
palveluiden kehittämisessä on avustuspolitiikan uudistaminen: osa rahallisista tuki-
muodoista ymmärretään ennemmin sopimuspohjaisiksi kumppanuusjärjestelyiksi tai 
palvelujen ostamiseksi kuin perinteisiksi avustuksiksi. Useampivuotiset yhteistyöso-
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pimukset antavat kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuden pitkäjänteiseen toi-
minnan kehittämiseen. (mt., 203-204.) 
 
Mitkä sitten ovat yleishyödyllisen yhdistyksen edellytykset toimia kulttuuripalveluiden 
tuottajana verrattuna kunnalliseen sektoriin? Kulttuuritoiminnan edistämisen perus-
ongelma on kulttuurin marginaalinen asema paikallispolitiikassa. Paikallisissa ja alu-
eellisissa strategioissa asetetaan kulttuurin kehittämiseksi hyviä tavoitteita, joita ei 
kuitenkaan toteuteta käytännön tasolla. Kulttuurin rahoituksen osuus on useissa kun-
nissa vähäinen, eikä kulttuurin asemaa kunnan tehtävissä pidetä tärkeänä kuntien 
päättäjien keskuudessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 32.) Kolmannelle sekto-
rille ulkoistamisen haasteita sitä vastoin ovat toiminnan rahoituksen epävarmuus, 
järjestöväen ikääntyminen ja aktiivisten toimijoiden vähäinen määrä. Yhteisöt myös 
usein kokevat kulttuuripalvelutuotantoa laajemman roolin yhteisöllisyyden ja ihmisten 
monipuolisen hyvinvoinnin tukijana. Vastuun kasvaessa yhdistyksille asetetaan lisää 
paineita suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. (Heikkala 2003, 13; Jurvansuu 
2002, 14; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 23, 31-32.)  
 
Vaikka yhdistysten toiminnan rahoittaminen on epävarmaa, kuntiin verrattuna yhdis-
tykset voivat vapaasti etsiä erilaisia rahoituksen lähteitä. Oikeuskelpoiset yhdistykset 
voivat esimerkiksi hakea avustuksia ja apurahoja niin kunnilta kuin yksityisiltä säätiöil-
tä sekä solmia sponsorointi- ja yritysyhteistyösopimuksia haluamiensa tahojen kans-
sa. Yhdistykset voivat lisäksi tehdä hankintoja ja ostaa palveluita parhaaksi katsomal-
laan tavalla. Kuntien on sitä vastoin noudatettava julkista hankintalakia, jonka mu-
kaan kuntien on kilpailutettava hankintansa. Kuntien tarjouskilpailu on toteutettava 
mahdollisimman taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti. (Laki julki-
sista hankinnoista 348/2007, 1 ja 2 §.) Oman kokemukseni mukaan yhdistyksillä on 
suuri taloudellinen etu nimenomaan hankintoja tehdessä, sillä hankintalain ulkopuo-
lelle jäävät usein yritykset, jotka kykenisivät antamaan edullisimman tarjouksen yksit-
täisissä hankinnoissa. Ne vain eivät kykene vastaamaan kuntien tarjouskilpailuun 
tarjouspyyntöjen suurien toimitusmäärien vuoksi.  
 
Verotuksen osalta yleishyödylliset yhdistykset hyötyvät, sillä verotuksessa toiminnan 
yleishyödyllisyys liittyy verovapauteen. Yhdistykset ovat verovelvollisia vain elinkeino-
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tulosta ja kiinteistötulosta, mikäli kiinteistöä ei käytetä yleishyödylliseen tarkoituk-
seen. Verottaja arvioi tapauskohtaisesti ja kokonaisuuteen katsomalla, harjoittaako 
yhdistys elinkeinotoimintaa vai ei. Arviossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi vieraan 
pääoman käyttöön, toimintaan palkatun henkilökunnan määrään, taloudellisen voiton 
tavoitteluun, toiminnan laajuuteen ja liikevaihdon suuruuteen ja toiminnan jatkuvuu-
teen. Vähäinen elinkeinotoiminta ei kuitenkaan välttämättä johda yhdistyksen yleis-
hyödyllisyysstatuksen menettämiseen, mikäli toiminta liittyy kiinteästi yhdistyksen 
yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen. Yhdistys asetetaan arvonlisäverovelvolli-
seksi vain, jos verottaja katsoo saadut tulot tuloverolain nojalla elinkeinotuloksi. Jos-
sain tapauksissa myös tuloveronalainen toiminta voi olla vapautettu arvonlisäverosta 
esimerkiksi, jos yhdistyksen vuotuinen liikevaihto on alle 8 500 euroa. (Heikkinen 
105-107; Tuloverolaki 1535/1992, 23 §.) 
 
Toisaalta yhteiskunnallisen kehityksen myötä myös kulttuuriyhdistysten tulisi nähdä 
kulttuuripalveluiden ulkoistamisessa mahdollisuuksia: lisääntynyt toiminta antaa väli-
neen aktivoida yhteisöjen jäseniä ja kohdata kuluttajia arkipäivän vuorovaikutuksessa 
ilman julkisen sektorin byrokratian koukeroita. (Heikkinen 2010, 104.) Mikäli yhdistyk-
sen toiminnan pyörittäminen vaatii enemmän henkilöresursseja kuin sillä on aktiivista 
jäsenistöä, voi yhdistys myös palkata varsinaista henkilökuntaa pyörittämään toimin-
taa. Yhdistystä eivät sido Heikkisen (mt., 104) mainitsema kunnallinen byrokratia, 
sillä yhdistys voi toimia kevyelläkin hallinnolla. Myös Turun Suurtorin keskiaika ry 
pystyy antamaan palkatulle tuottajalleen suhteellisen vapaat kädet pyörittää yhdis-
tyksen toimintaa sen kevyen hallinnon ansiosta. 
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4 CASE KESKIAIKAISET MARKKINAT 

 
Esittelen tässä kappaleessa opinnäytetyöni case studyn Keskiaikaiset markkinat. 
Kerron, miten Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutos sai alkun-
sa, ja mitä toimenpiteitä tapahtuman tuotantovastuun siirtämisessä kunnalliselta sek-
torilta yleishyödylliselle yhdistykselle tehtiin. Kerron lisäksi, mitkä ovat Turun Suurto-
rin keskiaika ry:n toiminnan tavoitteet Keskiaikaisten markkinoiden uutena järjestäjä-
nä sekä minkälaiseksi organisaatioksi yhdistys on muodostunut. 
 
 
4.1 Turun Suurtorin keskiaika ry  
 
Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen kanslia tilasi syksyllä 2010 Turun Kulttuuri-
tapahtumien tuki ry:ltä selvitystyön Keskiaikaisten markkinoiden tuottamisesta yhdis-
tyspohjaisesti. Vaikka tapahtumaa oli järjestetty onnistuneesti jo vuosien ajan Turun 
kaupungin järjestämänä, katsottiin kunnallisen kulttuuripalveluntarjoajan olevan tuo-
tannon työskentelyn näkökulmasta turhan kankea ja byrokraattinen laitos – erityisesti 
tapahtumassa, joka vaatii usein viime tipan nopeita päätöksiä ja ratkaisuja ongelmiin. 
Tapahtuman siirtämistä yhdistysvetoiseksi puolsivat mahdollisuus keskittää tapahtu-
man tuotannon kaikki osat samaan toiminnalliseen ja itsenäiseen yksikköön, potenti-
aali yhteistyön kehittämiseksi muiden vapaan kentän kulttuuritoimijoiden ja keskiajan 
harrastajien kanssa sekä mahdollisuus hakea tapahtumalle kulttuuria, taidetta ja si-
vistystyötä tukevien säätiöiden ja rahastojen avustuksia ja apurahoja. (Turun Kulttuu-
ritapahtumien tuki ry 2010.) 
 
Selvitystyön mukaan Keskiaikaisten markkinoiden tuottamiseen nähtiin soveltuvan 
yhdistys, joka kykenisi hajauttamaan päätöksentekovaltaa omassa organisaatios-
saan alaspäin, jonka varsinaiset jäsenet olisivat vakiintuneita ja yhteisen aatteellisen 
pohjan jakavia yhteisöjä, ja joka voisi tarjota laajoille keskiajan historian harrastaja-
joukoille mahdollisuuden osallistua toimintaansa kannatusjäsenyyden kautta. Yhdis-
tyksen perustamiseen haluttiin tahoja, joilla oli joko kokemusta Keskiaikaisista mark-
kinoista tai joiden omat tavoitteet sopivat tapahtuman sisältöihin. Varsinaisiksi jäse-
niksi tavoiteltiin yhteisöjä, joilla oli jo vakiintunutta toimintaa, vankkaa osaamista 
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omalla alallaan sekä yhteisiä aatteellisia tavoitteita Keskiaikaisten markkinoiden 
kanssa. Varsinaisiksi jäseniksi pyydettiin historiallista ja nykytaiteen museo Aboa Ve-
tus & Ars Novaa, tieteellistä yhteisöä Turun historiallinen yhdistys ry:tä, käsityöläisiä, 
muusikoita, keskiajan elävöittäjiä ja harrastajia edustavia Muinaistaitoyhdistys Ukon-
vakka ry:tä, Wanha Cehno ry:tä ja WarusSeppäin kilta ry:tä. Nämä viisi yhteisöä Tu-
run Kulttuuritapahtumien tuki ry:n lisäksi liittyivät jäseniksi ja perustivat 13.4.2010 Tu-
run Suurtorin keskiaika ry:n. (mt.) 
 
Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen kanslia siirsi Keskiaikaisten markkinoiden 
käytännön järjestelyvastuun Turun Suurtorin keskiaika ry:lle tammikuussa 2011. Tu-
run kaupungin kulttuuritoimi ja yhdistys solmivat tuolloin kaksivuotisen yhteistyösopi-
muksen vuosille 2011–2012. Yhteistyösopimuksen mukaan Keskiaikaiset markkinat 
toteutetaan yhteistuotantona, jolloin Turun kaupunki sitoutuu tukemaan tapahtuman 
järjestämistä rahallisesti (Turun kaupunki 2010a; 2010b). Turun Suurtorin keskiaika 
ry vastaa käytännössä Keskiaikaisten markkinoiden tuottamisesta ja nauttii samalla 
taiteellisesta vapaudesta tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Turun Suurto-
rin keskiaika ry tilasi minulta toimintasuunnitelman ja talousarvion ensimmäisen toi-
mintavuotensa toimenpiteiden määrittämiseksi. Toimintasuunnitelman tarkoituksena 
on Keskiaikaisten markkinoiden tuotantosuunnitelmien lisäksi asettaa Turun Suurto-
rin keskiaika ry:lle selkeät tavoitteet toimintansa vakinaistamiseksi turkulaisen kulttuu-
rin kentällä. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 
 
4.2 Yhdistyksen toiminnan tavoitteet 
 
Perustamiskokouksen 13.4.2010 hyväksymien sääntöjen mukaan Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n toiminnan tarkoituksena on: 
 

edistää keskiajan ja erityisesti Turun kaupungin keskiaikaisen historian ja 
arkeologian sekä muinaistekniikan ja perinteisten käsityötaitojen tunte-
musta, tunnettavuutta ja harrastusta. Yhdistys toimii linkkinä ja yhteistyön 
edistäjänä suuren yleisön, keskiajan historian ja historian elävöittämisen 
harrastajien ja yhdistysten, sekä museoiden ja tiedeyhteisön välillä. Yh-
distys harjoittaa, edistää ja kehittää tapoja esittää keskiajan historian ja 
kulttuurin eri puolia suurelle yleisölle kiinnostavalla, osallistavalla ja op-
pimista kannustavalla tavalla.  
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- järjestää Turussa touko-elokuussa suuren keskiaikatapahtuman 
- järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja ja 

juhlia 
- harjoittaa neuvonta-, tutkimus-, tiedotus-, ja julkaisutoimintaa 
- järjestää yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa tarkoitustaan ja 

toimintaansa edistäviä kehittämishankkeita ja projekteja 
- tekee aloitteita eri viranomaisille 
- on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 
- voi liittyä jäseneksi ja olla perustamassa muita yhdistyksiä 
- voi palkata työntekijöitä 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

 
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
- anoa ja ottaa vastaan avustuksia ja apurahoja 
- järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä 

ja huvitilaisuuksia 
- kerätä järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa pääsy- ja 

osallistumismaksuja 
- kerätä jäsenmaksuja 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

 
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen 
ansion hankkiminen, eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua 
pääasiallisesti taloudelliseksi.  (Turun Suurtorin keskiaika ry 2010b.) 

 

Yhdistyksen säännöt antavat vapauden monipuoliselle toiminnalle, mutta tulevana 
vuotena 2011 toiminta keskitetään erityisesti Keskiaikaisten markkinoiden järjestämi-
seen Turun Vanhalle Suurtorille 30.6.–3.7.2011. Ensimmäisen toimintavuoden tavoit-
teena on saattaa yhdistyksen toiminta vakaalle pohjalle, turvata sen taloudelliset re-
surssit, hankkia kannatusjäseniä, palkata henkilökuntaa sekä toteuttaa Keskiaikaiset 
markkinat laadukkaalla ja monipuolisella ohjelmistolla. Turun Suurtorin keskiaika ry:n 
toimintaa pyritään tulevina vuosina kehittämään ja monipuolistamaan ympärivuoti-
seksi, mikäli vuosi 2011 saadaan onnistuneesti päätökseen. (Turun Suurtorin keski-
aika ry 2011.) 
 
 
4.3 Turun Suurtorin keskiaika ry:n organisaatio 
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Turun Suurtorin keskiaika ry:n organisaatio muistuttaa lähinnä toimintokohtaista or-
ganisaatiomallia: yhdistyksen työnjako perustuu tarkkaan määriteltyyn toimintoon, 
jossa työyhteisön panos on keskitetty Keskiaikaisten markkinoiden järjestämiseen. 
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on valvoa palkatun henkilökunnan toimintaa ja 
varmistaa organisaation tasapainoinen kehitys. (Ruuska 1999, 40.) Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n hallinnolliset tehtävät, kuten jäsenrekisterin ylläpito, laskutus ja pal-
kanmaksut, hoidetaan itse. Yhdistyksen toimintaa pyörittää vastaava tuottaja, joka on 
päävastuussa Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyistä. (Turun Suurtorin keskiaika 
ry 2011.) Yhdistyksen toiminta jakaantuu organisaation sisällä seuraavasti: 
 

1. Yhdistyksen yleiskokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja 
talousarvion, sekä myöntää toiminnasta ja taloudesta vastaaville 
vastuuvapauden.  

2. Yhdistyksen hallitus vastaa toiminnan painopisteiden määräämisestä ja 
pidemmän aikavälin suunnittelusta yhdessä tuottajan kanssa. Tuottaja 
tai muu palkattu työntekijä valmistelee asiakirjat ja toimii hallituksen 
kokousten sihteerinä. Luottamushenkilöt osallistuvat ennen kaikkea 
päätöksentekoon, valmisteluvastuu on palkatulla henkilökunnalla. 

3. Markkinoiden tuotantotiimiä vetää ja sen esimiehenä toimii tuottaja. 
Tuottajan esimies on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai 
hallituksen keskuudestaan valitsema vastuuhenkilö.  

4. Yhdistys on oma, itsenäinen kokonaisuutensa, enemmän kuin 
jäsenyhteisöjensä summa. Rekisteröitynä yhteisönä se jo lain 
perusteella vastaa omista velvoitteistaan. Myös Keskiaikaisten 
markkinoiden käytännön toteutuksessa on syytä erottaa 
jäsenyhteisöjen ja Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminta. 
Jäsenyhteisöt voivat osallistua Keskiaikaisille markkinoille itsenäisinä 
omalla toiminnallaan tai harjoittaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa 
parhaaksi katsomallaan tavalla. (mt.) 

 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n muodostaa sen jäsenyhteisöt Aboa Vetus & Ars Nova 
-museo (myöhemmin AV&AN), Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry (myöhemmin 
Ukonvakka), Turun historiallinen yhdistys ry (myöhemmin THY), Turun Kulttuurita-
pahtumien tuki ry (myöhemmin TuKutu), Wanha Cehno ry (myöhemmin Wanha Ceh-
no) ja WarusSeppäin kilta ry (myöhemmin WSK).  Turun Suurtorin keskiaika ry:n si-
säisen hierarkkisen organisaation lisäksi sen toimintaan liittyvät läheisesti Turun kau-
punki, avustuksia ja apurahoja myöntävät tahot, kannatusjäsenet ja Keskiaikaisten 
markkinoiden yhteistyökumppanit. Turun kaupungin kulttuurilautakunta on myöntänyt 
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yhdistykselle 60 000 euron suuruisen avustuksen vuodelle 2011 (Turun kaupunki 
2010a, 2010b). Lisäksi kaupungilla on edustaja yhdistyksen hallituksessa (Turun 
kaupunki & Turun Suurtorin keskiaika ry 2010). Yhdistys hakee apurahoja ja avus-
tuksia niitä myöntäviltä tahoilta, pyrkii saamaan sekä yhteisö- että henkilökannatusjä-
seniä toimintansa tukemiseksi ja solmii yhteistyösopimuksia Turun alueen kulttuuri-
toimijoiden, keskiajan harrastajaseurojen ja yritysten kanssa (mt.). Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n sisäinen työnjako ja yhdistyksen toimintaan liittyvät muut tahot ovat 
eritelty alla olevan kaavion mukaisesti: 

 
 
 

 

 

Kaavio 4: Turun Suurtorin keskiaika ry:n organisaatiorakenne. Turun 
Kulttuuritapahtumien tuki ry 2010. Muokattu. 
 
Yhdistyksen jäsenyhteisöjen edustajien keskuudesta valittu hallitus valvoo palkatun 
henkilökunnan toimintaa, joka tuottajan johdolla suunnittelee ja toteuttaa Keskiaikai-
set markkinat.  Turun kaupungin rooli yhdistyksen toiminnassa on tärkeä, sillä Turun 
kulttuurilautakunta on Turun Suurtorin keskiaika ry:n suurin rahoittaja. Lisäksi yhdis-
tyksen hallituksessa on mukana myös Turun kaupungin edustus. Se, miten laajasti 
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Keskiaikaiset markkinat voidaan toteuttaa, riippuu myös muiden apurahojen ja avus-
tusten saannista sekä yhteistyökumppaneiden tuesta.  
 
 

4.4 Palkatut työntekijät ja ostopalvelusopimukset 

 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n sisällä Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon työ-
ryhmä jakaantuu edelleen omaksi organisaatiokseen, joka koostuu työryhmän eri 
jäsenistä. Tässä suhteessa Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaatio muis-
tuttaa pääyksikköorganisaation työnjakoa. Erotuksena toimintokohtaiseen organisaa-
tioon, pääyksikköorganisaatio sisältää suhteellisen itsenäisesti toimivia pääyksiköitä. 
Pääyksiköt voivat kokonaistavoitteiden määräämissä rajoissa päättää itsenäisesti 
muun muassa voimavarojen kohdentamisesta. (Ruuska 1999, 42.) Keskiaikaisten 
markkinoiden tuotanto-organisaation voidaan ajatella toimivan itsenäisenä pääyksik-
könä Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintojen sisällä. Yhdistyksen toiminnasta ja 
Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyistä vastaa tuottaja. Vastaava tuottaja suunnit-
telee ja toteuttaa Keskiaikaisten markkinoiden ohjelmakokonaisuuden yhteistyössä 
työryhmän kanssa, vastaa tiedotuksesta ja markkinoinnista, neuvottelee ja solmii yh-
teistyösopimukset erilaisten tahojen kanssa, kokoaa tuotannon työryhmän ja toimii 
ryhmän esimiehenä. Tuottajan hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat yhdistyksen toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen sekä yhdistyksen talouden hallinnointi 
(budjettiseuranta sekä apuraha- ja sponsorihaut). Keskiaikaisten markkinoiden tuo-
tantoassistentin vastuulla ovat myyjä-, lupa- ja turvallisuusasioiden hoitaminen, käsi-
työläisille tarkoitetun Työnäytösalueen suunnittelu ja toteutus. Tuotantoassistentin 
hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa jäsenrekisterien ylläpito, laskujen mak-
saminen, laskutus sekä palkanmaksu. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 
Tuottajan ja tuotantoassistentin lisäksi tapahtuman tuotannon työryhmään kootaan 
palkattuja projektityöntekijöitä tai työharjoittelijoita, jotka avustavat erilaisissa tuotan-
nollisissa tehtävissä. Tapahtuman taiteellinen työryhmä koostuu ohjaajista, koreogra-
fista ja musiikin opettajasta. Muita työryhmän jäseniä ovat lavastaja, puvustaja, tar-
peistovastaava sekä heidän avustajansa (työharjoittelijat). (mt.) Tuotannon työntekijät 
ja heidän vastuualueistaan on tarkemmin eriteltynä alla olevaan kaavioon: 
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Kaavio 5: Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaatio. Turun Suurtorin keski-
aika ry 2011. Muokattu. 
 
Osa Keskiaikaisten markkinoiden tuotantotyöryhmästä koostuu ostopalvelusopimuk-
silla hankituista tekijöistä: tapahtuman lavastus ostetaan urakoitsijalta, markkinanäy-
telmän tanssikohtausten suunnittelu ja toteutus yksityisenä elinkeinoharjoittajana toi-
mivalta koreografilta ja puvustus yksityiseltä elinkeinoharjoittajalta. Lisäksi suurin osa 
tapahtuman esiintyjistä pyritään hankkimaan ostopalveluina: musiikkiohjelmisto eri 
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kansanmusiikkiryhmiltä ja sirkusesitykset sirkustaiteen ammattilaisilta. (mt.) Ostopal-
velusopimukset ovat tarkemmin eritelty alla olevaan kaavioon: 

 
Kaavio 6: Keskiaikaisten markkinoiden ostopalvelusopimukset. 
 

4.5 Muut työntekijät 

 
Palkattujen työntekijöiden lisäksi Keskiaikaisten markkinoiden työryhmään haetaan 
työharjoittelijoita soveltuvilta aloilta. Palkattujen työntekijöiden määrä riippuu saa-
duista resursseista, joten on syytä panostaa palkattomien työharjoittelijoiden rekry-
toimiseen. Koska harjoittelijoiden tulee täyttää tuotannon eri osa-alueiden vaatimuk-
set, rekrytoidaan työharjoittelijat soveltuvilta koulutusaloilta: puvustoon pukuompeli-
joita, tarpeistoon somistajia, lavastukseen puuseppiä, Turnajaispihan ja lasten ohjel-
miston suunnitteluun sekä markkinoinnin ja tiedotuksen puolelle kulttuurituotannon 
opiskelijoita, ohjaajien assistentiksi esittävän taiteen opiskelija ja niin edelleen. Sen 
lisäksi, että soveltuvilta aloilta saadut työharjoittelijat oletettavasti kykenisivät tuotta-
maan oikeanlaisia sisältöjä tapahtumaan, heidät voidaan sitouttaa työryhmän jäse-
niksi harjoittelusopimusten kautta. Yhdistys voi tiedottaa harjoitteluhauistaan myös 
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Työvoimatoimistoa, Turun yliopiston opiskelijoiden rekrytointipalveluita ja muita sidos-
ryhmiä. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 
Yhdistysorganisaatiota pyritään hyödyntämään tapahtumasta kiinnostuneiden ihmis-
ten sitouttamiseksi osaksi tapahtuman tekijätiimiä talkoolaisina. Vapaaehtoishausta 
lähetetään tiedotteita sidosryhmille (harrastajaseurat, larppaajat, Turun yliopiston his-
torian opiskelijat) ja medioille.  Myös Keskiaikaisten markkinoiden kotisivuilla tie-
dotetaan vapaaehtoishaun käynnistymisestä: halukkaat voivat täyttää lomakkeen ja 
kertoa, millä osa-alueella ovat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisena. Vapaaeh-
toistyön osa-alueita ovat esimerkiksi myyntikojujen pystytys ja purku, siivous tapah-
tuman aikaan, henkilökuntaruokailu, tarpeisto- ja lavastustiimi sekä asiakaspalvelu-
tehtävät. Vapaaehtoiset kootaan omiin tiimeihin, jotka tekevät yhteistyötä muun hen-
kilökunnan kanssa tapahtuman pystyttämisessä, purussa sekä tapahtuman aikai-
sissa työtehtävissä. (mt.) 
 
Vastineeksi työstään vapaaehtoiset kutsutaan Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-
tiimin päätöskaronkkaan ja tapahtuman aikana heille järjestetään ruokailu. Kannusti-
mina toimivat myös avoimet luennot keskiajan historiasta kevään 2011 aikana sekä 
ilmainen sisäänpääsy yhdistyksen ohjelmistoyhteistyökumppani Rohan tallien he-
vosturnajaisnäytelmän ennakkonäytökseen. (mt.) 
 
 

4.6 Kannatusjäsenet 

 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toi-
mintaa. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet 
kirjallisen hakemuksen kautta. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2010b.) 
 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskel-
poinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiseksi jä-
seneksi haluavalta yhteisöltä edellytetään pyrkimystä ja sitoumusta edistää yhdis-
tyksen tarkoitusta. Yhdistys on oma, itsenäinen kokonaisuutensa, enemmän kuin jä-
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senyhteisöjensä summa: rekisteröitynä yhteisönä se jo lain perusteella vastaa omista 
velvoitteistaan. Jäsenyhteisöt voivat osallistua Keskiaikaisille markkinoille itsenäisinä 
yhteisöinä omalla toiminnallaan tai harjoittaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa par-
haaksi katsomallaan tavalla. (mt.) 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 
Kannattavien jäsenien jäsenmaksu voidaan määrätä erikseen yksittäisille henkilöille 
ja yhteisöille. (mt.) Yhdistyksen tavoitteena on saada 20 uutta henkilökannatusjä-
sentä sekä 5 yhteisökannatusjäsentä vuoden 2011 aikana. Henkilökannatusjäsenten 
rekrytoinnin taustalla on tavoite sitouttaa jäsenet mukaan yhdistyksen ydintoimintaan 
ja vakiinnuttaa vapaaehtoistoimintaa Keskiaikaisilla markkinoilla. Henkilökannatus-
jäsenten määrää pyritään lisäämään muun muassa mediatiedotteilla ja sidosryhmien 
(keskiaikaseurat ja -harrastajat) omilla kannatusjäsenhauilla, jäseniltojen yhteydessä, 
joihin kenellä tahansa on vapaa pääsy ja Keskiaikaisten markkinoiden aikaan tapah-
tuman infopisteessä. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
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5 KESKIAIKAISTEN MARKKINOIDEN TUOTANTO 

 
Olennainen osa opinnäytetyötäni on käsitellä organisaatiomuutosta todellisen esi-
merkin kautta. Kuvailin edellisessä osiossa Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaa 
sen organisaation kautta. Yhdistyksen olennaisin toimintamuoto on kuitenkin Keski-
aikaisten markkinoiden järjestäminen, joten tapahtuman tuotannon esittely on myös 
tärkeä osa opinnäytetyötä. Esittelen lyhyesti Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon 
eri osia: torimyyntiä, ohjelmistoa, tapahtuman markkinointia ja tiedotusta sekä va-
rainhankintaa. 
 
Torimyyntiä ja käsityöläisten taidonnäytteitä 
Vanhalla Suurtorilla on Keskiaikaisten markkinoiden aikaan tarjolla monipuolinen va-
likoima keskiajan henkeen sopivia käsityötuotteita ja elintarvikkeita. Tapahtumaan 
saapuvien myyjien tuotteet arvioidaan erillisellä valintaprosessilla kevättalvisin. Eh-
tona on, että niin käsityö- kuin elintarviketuotteiden ja niiden valmistusmateriaalien 
tulee olla keskiajalla tunnettuja, sen voitaisiin kuvitella olleen olemassa keskiajalla 
(mikäli kuvauksia ei ole säilynyt) tai ainakin keskiaikaisista teemoista vahvasti am-
mentavia tuotteita. Aitoa käsityöläisyyttä ja perinteisten työtapojen vaalimista suosi-
taan. Myyntituotteiden raadissa ovat edustettuna ainakin tuottaja, tuotantoassistentti, 
käsityön ammattilainen ja keskiajan asiantuntija. Raati arvioi niin tuotteiden laatua 
kuin keskiaikaista autenttisuutta, mutta myös myytävän tuotteen ja myyjän panosta 
markkinoiden kokonaisuuteen. Tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja monipuolinen 
valikoima myytäviä tuotteita. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 

Työnäytösalue on Porthanin puistoon rakennettu alue vanhojen käsityötaitojen ja 
keskiajan arkisten askareiden esittelyyn. Alueen pääpaino on keskiaikaisten työnäy-
tösten antamisessa - tarkoituksena on tarjota täydennystä ja vastapainoa torin mark-
kinamyynnille. Työnäytösalueella on viime vuosina esitelty esimerkiksi sahdinkeittoa 
ja lankojen värjäystä. Työnäytösalueelle on myös suunniteltu lasten toiminnallinen 
alue, lasten puhdepiha, jossa järjestetään erilaisia työpajoja. (mt.) 
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Tuotannon ohjelmisto 
Keskiaikaisten markkinoiden taiteellisen ohjelmiston laajuus riippuu kullekin vuodelle 
myönnettyjen apurahojen avustusten ja sponsorien määrästä. Keskiaikaisten markki-
noiden taiteellinen ohjelmisto koostuu kesällä 2011 teatteri- ja tanssiesityksistä, mu-
siikista, sirkuksesta ja nukketeatterista. (mt.) 
 
Tapahtuman teatteriesitykset perustuvat harrastajien näyttelijäntyöhön ja näytelmien 
ammattimaiseen ohjaukseen. Esitykset koostuvat ympäri markkina-aluetta sijoittuvis-
ta itsenäisistä kohtauksista, jotka kuitenkin nivoutuvat yhteen yhtenäisen teeman 
kautta. Sirkus ja nukketeatteri ovat visuaalisesti näyttäviä ja toiminnallisia taidemuo-
toja, jotka sopivat myös markkinoiden tunnelmaan. Molempia taidemuotoja voidaan 
yhdistää näytelmän suuriin kohtauksiin, esimerkiksi kulkueisiin. Ne toimivat lisäksi 
itsenäisinä ohjelmanumeroina ympäri tapahtuma-aluetta. Keskiaikaisten markkinoi-
den musiikkiohjelmiston tavoitteena on nostaa ja elävöittää suomalaista musiikin pe-
rinnettä keskiajalle ominaiseen tapaan arjen musiikkina, perinnetiedon levittäjänä 
sekä uutisten ja tarinoiden kuljettajana. Tapahtumaan haetaan esiintyjiksi kansanmu-
siikkiryhmiä ja solisteja, jotka ovat perehtyneet keskiaikaiseen kansan- ja kalevalais-
musiikin perinteeseen. (mt.)  
 
Katedraalikoulun sisäpihalle muodostuu Keskiaikaisten markkinoiden aikaan Turna-
jaispiha. Pihan ohjelmisto rakentuu päivisin toiminnallisen ohjelman ja iltaisin maksul-
listen turnajaisten ympärille. Päivän aikana pihalle järjestetään erilaisia toimintapis-
teitä, sirkusesityksiä sekä maksuttomia hevosjousiammuntaesityksiä. Rohan tallit 
käsikirjoittaa, suunnittelee ja toteuttaa hevosturnajaisnäytelmän. (mt.) 
 
Keskiaikaisten markkinoiden tieteellinen ohjelmisto koostuu keskiajan historiaa kä-
sittelevistä luennoista ja opastetuista kierroksista. Yhteistyökumppaneina ovat Turun 
yliopisto, Lasten yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -
tutkimuskeskus (TUCEMEMS) sekä Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki 
-hanke (TIUKU). Lasten yliopisto järjestää lapsille suunnattuja luentoja, TUCEMEMS-
tutkimuskeskus toteuttaa yleisölle avoimen puolipäiväisen seminaarin keskiajan his-
toriasta ja TIUKU-hanke tuottaa tapahtumaan dramatisoidun keskustelutilaisuuden 
keskiajan terveyskäsityksistä ja hygieniasta. (mt; TIUKU-hanke 2011.)  
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Markkinointi ja tiedottaminen 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja Keskiaikaisista markkinoista ylläpitämällä Keski-
aikaisten markkinoiden verkkosivuja sekä lähettämällä mediatiedotteita tapahtuman 
eri osa-alueista. Yhdistys toimii myös markkinointiyhteistyössä Turun tuomiokirkon, 
Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Turun linnan kanssa. Nämä neljä eri toimijaa 
muodostavat yhdessä Keskiajan Turku -tapahtumakokonaisuuden. Toimijat ylläpitä-
vät yhteistä Keskiajan Turku -kotisivua, julkaisevat yhteisen ennakkokortin sekä esit-
teen sekä pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden kesäkuussa 2011. Yhdistyksen tavoit-
teena on luoda hyvät kontaktit lehdistön eri edustajiin erityisesti paikallisella tasolla. 
Ensimmäisinä vuosina on tärkeintä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja Keskiaikai-
sista markkinoista niin markkinoiden myyjille, esiintyjille, yhteistyökumppaneille ja 
kävijöille kuin uusille kannatusjäsenille. (mt.) 
 
Varainhankinta 
Yleishyödyllisenä yhteisönä Turun Suurtorin keskiaika ry:n resurssit riippuvat suurilta 
osin ulkopuolisesta rahoituksesta. Turun kaupungin kulttuurilautakunta myönsi yh-
distykselle 60 000 euron suuruisen avustussumman vuodelle 2011 (Turun kaupunki 
2010). Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustuksia, apurahoja ja sponsoreita, 
sekä solmia muita yhteistyösopimuksia eri tahojen kanssa. Turun kaupungin kulttuu-
rilautakunnalta saatu vuosittainen avustus ja yhdistyksen kannatusjäsenmaksutulot 
on tarkoitettu kattamaan yhdistyksen kiinteitä kuluja, kuten pankki-, vakuutus-, posti-, 
tietoliikenne- ja henkilöstökustannuksia sekä turvaamaan Keskiaikaisten markkinoi-
den perusohjelmiston toteuttamisen. (Turun Suurtorin keskiaika ry 2011.) 
 
Turun Suurtorin keskiaika ry pyrkii solmimaan sponsori- ja muita yhteistyösopimuksia 
erityisesti Turun alueen yritysten kanssa. Yhdistys pyrkii saamaan esimerkiksi rek-
visiittaa lainaan ja lisäämään ohjelmaa markkinoille. Vastineeksi yhdistys voi antaa 
näkyvyyttä omassa tiedotuksessaan, osallistua vastavuoroisesti yhteistyötahon ta-
pahtumiin tai antamaan muita etuja Keskiaikaisten markkinoiden aikaan. Potentiaali-
sia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat, Ro-
han tallit, Vanhan Suurtorin alueen yrittäjät (Kirjakahvila, Ravintola Teini, Brinkkalan 
Outolintu ja ravintola Pinella), Viikinkiravintola Harald, Turku 2011 -säätiö, Turun 
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seudun matkailuyrittäjät ja Turun kaupunginteatteri sekä muut Turun alueen yritykset, 
yhdistykset ja kulttuuritoimijat. (mt.) 
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6 KYSELY JA HAASTATTELUT 

 
Opinnäytetyöni perustuu kysymykseen millaisia haasteita tuotanto-organisaatio koh-
taa tuotannon siirtyessä kunnalliselta palveluntuottajalta yleishyödyllisen yhdistyksen 
järjestettäväksi? Saadakseni mahdollisimman kattavan vastauksen tutkimuskysy-
mykseeni, valitsin tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen tutkimuksen. Koin tärkeäksi 
tuoda opinnäytetyössäni esille Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenten mielipiteitä ja 
ajatuksia Keskiaikaisten markkinoiden organisaatiomuutoksesta. Keskiaikaisten 
markkinoiden tuotanto-organisaation muutos koski tapahtuman järjestelyvastuun siir-
toa Turun kulttuuriasiainkeskuksen kansliasta Turun Suurtorin keskiaika ry:lle tammi-
kuussa 2011. Muutos toteutettiin realistisen ja sosiaalisen konstruktionismin yhdis-
telmänä: kulttuuriasiainkeskuksen kanslian johto teki aloitteen Keskiaikaisten markki-
noiden tuotannon siirtämisestä yhdistysvetoiseksi ja asetti kyseisen muutoksen to-
teuttamiselle selkeät päämäärät. Asiantuntevat työntekijät suunnittelivat, valmistelivat 
ja toteuttivat tapahtuman tuotanto-organisaation siirron käytännössä. Keskiaikaisten 
markkinoiden järjestäminen yhdistyspohjalta mahdollistui Turun Suurtorin keskiaika 
ry:n perustamisen myötä. Toimintokohtaisena organisaationa Turun Suurtorin keski-
aika ry:n työnjako perustuu tarkkaan määriteltyyn toimintoon, jossa työyhteisön pa-
nos on keskitetty Keskiaikaisten markkinoiden järjestämiseen.  
 
Keskiaikaisten markkinoiden nykyisenä tuottajana pohdin toki itsekin tapahtuman 
tuotanto-organisaation muutoksen haasteita. Välttääkseni liiallista subjektiivisuutta 
tutkimustuloksissani, katsoin tarpeelliseksi selvittää myös entisten tuottajien ajatuksia 
tapahtuman tuotannollisen työskentelyn eduista ja haasteista niin kunnallisella sekto-
rilla kuin vapaan kentän yhdistyksen palveluksessa. Näistä syistä toteutin sekä kirjal-
lisen kyselyn (liite 2) että suulliset haastattelut (liite 3). Kyselyn tutkimusjoukoksi vali-
koitui Turun Suurtorin keskiaika ry:n varsinaisten jäsenyhteisöjen edustajat ja suulli-
sen haastattelun tutkimusryhmäksi Keskiaikaisten markkinoiden entiset tuottajat. Lä-
hetin kyselyn yhdistyksen jäsenyhteisöjen edustajille sähköpostitse 17.3.2011. An-
noin heille vastausaikaa 8 vuorokautta. Haastattelin Keskiaikaisten markkinoiden en-
tisiä tuottajia suullisesti 22.3.2011 ja 23.3.2011. 
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Kirjalliseen kyselyyn vastasivat kaikista Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenyhtei-
söistä omat edustajat: puheenjohtaja Teemu Judin (WarusSeppäin kilta), varapu-
heenjohtaja Reima Välimäki (Turun Kulttuuritapahtumien tuki ry), hallituksen jäsenet 
Timo Leino (Wanha Cehno) ja Ulla Clerc (Aboa Vetus & Ars Nova), hallituksen vara-
jäsen Noora Mannonen (Ukonvakka), entinen hallituksen jäsen Suvianna Seppälä 
(Turun historiallinen yhdistys) sekä yhdistyksen jäsenedustaja Johanna Lehto-
Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova). Keskiaikaisilla markkinoilla on työskennellyt kai-
ken kaikkiaan neljä tuottajaa nykyisen lisäksi. Haastattelin neljästä entisestä tuotta-
jasta kolmea: Irina Niemimäkeä, Riitta Luomaa ja Kaisa Kutilaista.  
 
Erityisesti kirjallisen kyselyn haasteita olivat haastateltavien valmius vastata avoi-
mesti jätettyihin kysymyksiin kattavasti: kysymyksiä saattoi olla liian monta, sillä osa 
vastaajista jätti kommentoimatta joitain kohtia. Paras vaihtoehto olisi ollut toteuttaa 
tämä tutkimusosio esimerkiksi Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenten yhteisenä kes-
kustelutilaisuutena. Suullinen keskustelutilaisuus olisi antanut mahdollisuuden tar-
peen tullen kysymysten tarkentamiseen ja mahdollisesti joissain kohdin kattavampien 
vastausten saamiseen. Toisaalta keskustelutilaisuudessa riskinä olisi saattanut olla 
haastattelijan liiallinen johdattelu ja ohjaaminen toivottujen vastausten saamiseksi. 
Lisäksi olisi ollut hankala sovittaa suuren ryhmän aikataulut yhteen niin, että keskus-
telutilaisuus olisi ollut mahdollista toteuttaa. Näistä syistä katsoin parhaaksi toteuttaa 
tämän tutkimusosion kirjallisena kyselynä. 
 
Lähetin Keskiaikaisten markkinoiden entisille tuottajille haastattelukysymykset en-
nakkoon antaakseni vastaajille aikaa miettiä vastauksia ennen varsinaista haastatte-
lua. Kaikki Keskiaikaisten markkinoiden edeltävät tuottajat ovat työskennelleet aino-
astaan Turun kaupungin palveluksessa, joten he eivät osanneet kertoa, mitä työs-
kentely Keskiaikaisten markkinoiden tuottajana yleishyödyllisessä yhdistyksessä käy-
tännössä olisi, vaikka toki kykenivät pohtimaan mahdollisia yhdistystyöskentelyn etu-
ja ja haasteita. Vastaukset olivat mielestäni kuitenkin riittävän kattavat ja suurilta osin 
tukivat omia näkemyksiäni Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon uusista haasteista 
ja mahdollisuuksista.  
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6.1 Tulosten purku ja tulkinta 

 
Käsittelen tässä opinnäytetyön osiossa Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenyhteisö-
jen edustajien ja Keskiaikaisten markkinoiden entisten tuottajien vastauksia koskien 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutosta. Kyselyn tuloksista käy 
ilmi Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenten mielipiteet ja ajatukset Keskiaikaisten 
markkinoiden organisaatiomuutoksesta. Selvitin lisäksi tapahtuman entisten tuottaji-
en ajatuksia Keskiaikaisten markkinoiden tuotannollisen työskentelyn eduista ja 
haasteista niin kunnallisella sektorilla kuin vapaan kentän yhdistyksen palveluksessa. 
 
 

6.1.1 Kirjallinen kysely Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenille 

 

Turun Suurtorin keskiaika ry:n varsinaisten jäsenten kyselyyn vastasivat kaikkien yh-
teisöjen edustajat. Suurin osa jäsenyhteisöistä oli keväällä 2010 halukkaita liittymään 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäseneksi, koska kokivat Keskiaikaiset markkinat tär-
keäksi ja laadukkaaksi suurtapahtumaksi Turussa. Kukin toimija voisi omalla asian-
tuntemuksen alallaan kehittää tapahtumaa ja edistää keskiajan historian tietoisuutta 
suurelle yleisölle. Esimerkiksi Wanhan Cehnon edustaja Timo Leino vastasi seuraa-
vasti: 

 
Koemme markkinoiden musiikin tärkeäksi ja haluamme omalta osal-
tamme olal mukana kehittämässä musiikkia markkinoiden kiinteänä osa-
na. Meillä on valtava kokemus musiikin ja näytelmän yhteensovitta-
misesta. 

 
Aboa Vetus & Ars Nova -museon (AV&AN) Ulla Clerc ja Johanna Lehto-Vahtera to-
tesivat museoyhteisön osallisuudesta myös seuraavaa: 

 
Museo koki, että jos ja kun kaupunki on luopumassa Keskiaikaisten 
markkinoiden järjestämisestä ja siirtämässä vastuuta perustettavalle yh-
distykselle, museon rooli keskeisenä Turun keskiajan historian säilyttä-
jänä ja esittäjänä edellyttää mukanaoloa yhdistyksessä. 
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Jäsenyyden suurena etuna nähtiin nimenomaan usean eri toimijan välinen yhteistyö. 
Suvianna Seppälä Turun historiallisesta yhdistyksestä (THY) tähdensi erityisesti kes-
kiajan historian harrastajien ja keskiajan historiantutkimuksen asiantuntijoiden he-
delmällisen yhteistyön mahdollisuuksia. Turun Kulttuuritapahtumien tuki ry:n (TuKutu) 
edustaja Reima Välimäki lisäsi edustamansa yhteisön halun tarjota vapaaehtoispoh-
jalta kokeneiden tapahtumatuotannon ammattilaisten tietotaitoa uuden yhdistyksen 
avuksi: TuKutu oli halukas jatkamaan panostaan tukemalla Turun Suurtorin keskiaika 
ry:tä ja sen edustamia arvoja pitkällä tähtäimellä.  
 
Kyselyssä tiedusteltiin jäsenyhteisöjen osallistumista Keskiaikaisten markkinoiden 
toteuttamiseen vuoden 2011 aikana (kysymys 4). Osa jäsenyhteisöistä aikoi osallis-
tua tai oli halukas osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen osana Keskiaikaisten 
markkinoiden ohjelmistoa, osa taas oli valmis toimimaan enemmän taustavaikuttajan 
roolissa. Esimerkiksi Wanhan Cehnon ja WarusSeppäin killan (WSK) jäsenet lupau-
tuivat esiintymään markkinoiden musiikki- ja teatteriohjelmistossa. Ukonvakan edus-
tajat sitä vastoin osallistuivat Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyihin jo keväällä 
2011 myyntituotteiden valintatilaisuudessa. THY:n ja TuKutun jäsenet olivat valmiita 
tukemaan tapahtuman työntekijöitä antamalla tarvittavaa asiantuntija-apua. AV&AN:n 
edustajat Clerc ja Lehto-Vahtera sitoutuivat järjestämään museossaan ilmaisen 
opastetun kierroksen Keskiaikaisten markkinoiden näyttelijöille. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi muita tapoja, joilla jäsenyhteisöt olisivat valmiit sitoutu-
maan Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaan. Wanha Cehno ja AV&AN olivat val-
miita sitoutumaan yhdistykseen osana sen hallitustyöskentelyä. Ukonvakan sitoutu-
mista yhdistyksen toimintaan rajoittaa Mannosen mukaan se, että Ukonvakan jäsenet 
ovat yksityisyrittäjiä, jotka osallistuvat Keskiaikaisille markkinoille elinkeino-
harjoittajina: yhdistystoimintaa ei voi asettaa ”ukonvakkalaisten” oman työn edelle. 
Mannonen lisäsi, että Ukonvakan jäsenet ovat toki tietyissä rajoissa valmiita uhraa-
maan omaa aikaansa Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaan, mutta koko yhdistys 
ei suinkaan edusta aktiiveja Keskiaikaisten markkinoiden järjestämisessä tai Turun 
Suurtorin keskiaika ry:n hallitustoiminnassa. WSK olisi periaatteessa valmis pitämään 
muun muassa esitelmiä keskiajan aseista ja haarniskoista tapahtuman aikaan, mutta 
koska heidän toiminta pohjautuu vapaaehtoistoimintaan, mitään varmaa he eivät voi 
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luvata. Myös THY voisi tarjota asiantuntijapalveluitaan laajennettunakin esimerkiksi 
keskiajan historian populaariesitelmien pitämiseen. TuKutu olisi valmis auttamaan 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutuksessa ja pe-
rehdyttämisessä.  
 
Vastaajat pohtivat myös muita tapoja, joilla sitouttaa jäsenyhteisöjä Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n toimintaan (kysymys 5). Turun Suurtorin keskiaika ry:n säännöissä to-
detaan, että jokaisella jäsenyhteisöllä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan 
haluamallaan tavalla ja panostuksella (Turun Suurtorin keskiaika ry 2010b). Leino 
(Wanha Cehno) ehdotti yhdistyksen toiminnan eri osa-alueiden kehittämistä tuottajan 
ja yhdistyksen yhteistyöllä. Ukonvakan Mannonen totesi tietyn tason sitoutumisen 
olevan välttämätöntä yhdistyksen toiminnalle – muuten ei kannattaisi olla yhdistyk-
sessä lainkaan mukana. Seppälä (THY) painotti aktiivista osallistumista hallituksen 
toimintaan, uusien kannatusjäsenien hankkimista oman jäsenistön keskuudesta yh-
distyksen toiminnan tukemiseksi ja mainostamalla Keskiaikaisia markkinoita jäsenyh-
distyksen omissa jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla. Yhdistyksen puheenjohtaja Judin 
(WSK) korosti yhteisen tavoitteen eteen työskentelyn tärkeyttä. Välimäki (TuKutu) 
valotti myös Turun Suurtorin keskiaika ry:n mahdollisuutta tarjota sen jäsenyhteisöille 
foorumin esitellä omaa toimintaansa esimerkiksi Keskiaikaisilla markkinoilla, mikäli se 
olisi tapahtuman puitteissa mahdollista. 
 
Opinnäytetyöni perustuu pohdintaan siitä, millaisia haasteita tuotanto-organisaatio 
kohtaa tuotannon siirtyessä kunnalliselta palveluntuottajalta yleishyödyllisen yhdis-
tyksen järjestettäväksi. Kyselyn tärkein osuus olikin saada jäsenyhteisöjen edustajat 
kommentoimaan Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnan mahdollisuuksia ja haas-
teita Keskiaikaisten markkinoiden järjestäjänä. Turun Suurtorin keskiaika ry:n jä-
senyhteisöjen edustajien vastausten perusteella Keskiaikaisten markkinoiden tuotan-
to-organisaation muutoksen eduiksi luettiin muun muassa innostunut toiminta kunnal-
liseen työskentelyyn verrattuna, avoimuus uusille ideoille, hyvä yhteishenki yhdistyk-
sen sisällä ja kyky kuunnella toisia kokouksissa. Huomattavana etuna nähtiin yhdis-
tyksen laaja keskiajan historian asiantuntemus eri jäsenyhteisöjen kautta: 
 

Aatteellinen yhdistys tarjoaa parhaan mahdollisen perustan Keskiaikais-
ten markkinoiden kaltaisen tapahtuman järjestämiseen. On hyvä, että ta-
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pahtumaa järjestävät yhteisöt, joiden oma tarkoitus on edistää tietoisuut-
ta keskiajasta ja Turun historiasta. (Välimäki 2011) 
 
Yhdistyksen jäseninä olevat tahot ovat kukin omalla sarallaan keskiajan 
asiantuntijoita. Tapahtuman historiallisen sisällön kannalta on hyvä, että 
ne voivat vaihtaa ajatuksia mm. hallituksen kokoontumisissa. (Clerc & 
Lehto-Vahtera 2011) 

 
Suurimpana haasteena nähtiin yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen rahoituksen 
kautta.  Vastaajat kokivat, että Turun kaupungilta saatava riittävän suuri avustus on 
välttämätön Keskiaikaisten markkinoiden tulevaisuudelle erityisesti sen vuoksi, koska 
yhdistyksen toiminnan alkuvuosina muiden rahoituskanavien avautuminen olisi han-
kalaa. Välimäki (TuKutu) korosti lisäksi sitä, että kullakin jäsenyhteisöllä on oma toi-
mintansa ja taloutensa, eikä markkinoiden järjestäminen voi pohjautua jäsenyhteisö-
jen omaan taloudelliseen panostukseen. Taloudellisiin haasteisiin liittyen erityisesti 
tuottajan rooli nähtiin tärkeänä yhdistyksen toiminnassa. Keskiaikaisten markkinoiden 
jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta yhdistyksen tulisi voida palkata tuottaja kokoai-
kaiseksi ja ympärivuotiseksi työntekijäksi: 
 

Ammattitaitoisen ja pitkäaikaisesti tapahtumaan sitoutuneen tuottajan 
saaminen on vaikeaa, jos yhdistyksellä on tarjota vain osa-aikaista työtä. 
Palkkaaminen puolestaan vaatii yhdistyksen talouden saamista vakaak-
si. (Clerc & Lehto-Vahtera 2011.) 

 
Tärkeä kysymys Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnan mahdollisuuksien ja haas-
teiden pohtimisen lisäksi oli Keskiaikaisten markkinoiden ja sen järjestelyistä vas-
tuussa olevan yhdistyksen toiminnan kehittäminen (kysymys 7). Jäsenyhteisöt olivat 
tasapuolisesti sitä mieltä, että Turun Suurtorin keskiaika ry:n keskeisimpänä tehtävä-
nä tulisi jatkossakin olla Keskiaikaisten markkinoiden järjestäminen. Esimerkiksi Vä-
limäen (TuKutu) mukaan Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnan vakiinnuttaminen 
vie kolmesta viiteen vuotta, joten yhdistys todennäköisesti vielä hakee toimintatapo-
jaan ensimmäisten vuosien aikana. Tämän vuoksi toiminta tulisi nimenomaan keskit-
tää olennaiseen, eli Keskiaikaisten markkinoiden järjestämiseen. Sinänsä yhdistyk-
sen toiminnan lisäämistä pidettiin mahdollisena resurssien sallimissa rajoissa. Väli-
mäki ehdotti talvella tai keväällä järjestettävää starttitapahtumaa eräänlaisena ”las-
keutumisena keskiaikaan”. Turun Suurtorin keskiaika ry:n kannattaisi olla mukana 
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myös jäsenyhteisöjen omissa tapahtumissa, mikäli ne edistäisivät yhdistyksen tavoit-
teita. 
 
 

6.1.2 Keskiaikaisten markkinoiden entisten tuottajien haastattelu 

 

Haastattelin Keskiaikaisten markkinoiden entisiä tuottajia Irina Niemimäkeä, Riitta 
Luomaa ja Kaisa Kutilaista 22.–23.3.2011. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutosta tuottajan työn näkö-
kulmasta. Haastateltavat pohtivat Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-
organisaation muutoksen etuja ja haasteita. Niemimäki, Luoma ja Kutilainen ovat 
kaikki työskennelleet Turun kaupungin palveluksessa Keskiaikaisten markkinoiden 
tuottajina: Niemimäki vuosina 1999–2006, Luoma 2006–2008 ja Kutilainen 2008–
2010.  
 
Kaikki tuottajat olivat yhtä mieltä siitä, että Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyvas-
tuun siirtäminen kunnalliselta sektorilta vapaan kentän yhdistykselle toisi mukanaan 
lukuisia mahdollisuuksia. Suurena etuna entiset tuottajat näkivät yhdistyksen vapau-
den järjestää tapahtuma ilman Turun kaupungin vaikutusta: vapaan kentän yhdistyk-
selle ja Keskiaikaisille markkinoille avautuu enemmän mahdollisuuksia luoville ratkai-
suille nyt, kun tapahtuman tuotannossa ei tarvitse noudattaa kunnan strategioita ja 
tavoitteita. Niemimäki lisäsi aiheeseen liittyen, että muutoksen myötä itse tapahtu-
man etu menee kaupungin oman edun edelle ja yhdistyksellä on vapaus keskittyä 
olennaiseen, eli tapahtuman järjestämiseen. Lisäksi Niemimäki kommentoi Keskiai-
kaisten markkinoiden imagoa: alkuvuosina Turun kaupunki näyttäytyi vakuuttavana 
tapahtumajärjestäjänä. Tämä imago loi Keskiaikaisista markkinoista uskottavan ja 
houkuttelevan tapahtuman niin yhteistyökumppaneiden, myyjien kuin kävijöiden kes-
kuudessa. Toisaalta Keskiaikaiset markkinat voi nyt ”vapautua” tästä mielikuvasta, 
sillä usein kunnallishallintoon liitetään byrokraattisia, jäykkiä ja osin vanhanaikaisia 
toimintatapoja. Nykyään yritykset saattavat jopa nähdä vapaan kentän järjestön hou-
kuttelevampana yhteistyökumppanina kuin kunnallisen toimijan. Haastateltavat näki-
vät myös erityisesti rahoitusmahdollisuuksien laajentumisen suurena etuna Keskiai-
kaisten markkinoiden siirryttyä pois kunnalliselta sektorilta. Turun Suurtorin keskiaika 
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ry:n toimiminen vapaalla kentällä mahdollistaa myös muunlaisten kuin kaupungin tu-
keen perustuvan rahoituksen saamisen. Kutilainen lisäsi huomattavaksi eduksi myös 
vapaan kentän toimijan mahdollisuudet nopeampaan päätöksentekoon kuin kunnis-
sa: Keskiaikaisten markkinoiden organisoiminen olisi todennäköisesti sujuvampaa 
ilman byrokraattista päätöksentekoa, mitä kunnallisella sektorilla erityisesti esiintyy. 
 
Turun kaupunki on toisaalta tapahtumajärjestäjänä ollut haastateltavien näkemysten 
mukaan vakuuttava suhteessa yhteistyökumppaneihin, myyjiin ja esiintyjiin. Keskiai-
kaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutos saattaa aiheuttaa epävarmuutta 
erityisesti myyjien keskuudessa:  
 

”(--) yks mitä mä tiedän, tai mitä mä voin kuvitella koska kyseessä on 
myyjät ja tällaset näin niin voi olla, että (--) semmone ennakkoluulo ja 
ennakkoasenne siihe, että nyt ku mennään pois kaupungin (--) tuotan-
nosta, niin tavallaan se, että sit tulee enemmän  (--) kaupallisuus mukaan 
ja että tehdään niinku enemmän kaupallisesti tapahtumaa, niin se nyt 
tietty on haaste. Tai ainaki se ennakkoluulo siitä.” (Niemimäki 2011) 

 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n haasteena onkin rikkoa mahdollisia ennakkoasenteita 
ja vakuuttaa sekä yhteistyökumppanit että myyjät siitä, että Keskiaikaisten markki-
noiden tuotanto-organisaation muutoksesta huolimatta tapahtuman käytänteet ja ar-
vot säilyvät tasapainossa. Kutilaisen mukaan yhteistyökumppaneille tulisi viestittää, 
että tuotanto-organisaation muutos nimenomaan lisää mahdollisuuksia kehittää yh-
teistyön eri muotoja. Keskiaikaisten markkinoiden järjestämistä kunnallisella sektorilla 
puoltavat Niemimäen mukaan toisaalta pysyvyys tekijäpohjassa (tuottaja ja tuotanto-
assistentti ovat kaupungin virkojen kautta olleet ympärivuotisia työntekijöitä), tapah-
tuman käytössä olevat ilmaiset tilat ja Turun kaupungin henkilökunnan tietotaidon 
vapaa hyödyntäminen tapahtuman suunnittelussa. Sekä Niemimäki, Luoma ja Kuti-
lainen näkevät kunnan myös vakaana toimijana, joka on kyennyt turvaamaan Keski-
aikaisten markkinoiden rahoituksen vuodesta toiseen. Yhdistyksen on sitä vastoin 
laadittava budjetti niin tarkkaan, ettei sen talous jäisi yhden toimintavuoden jälkeen 
tappiolle. Niemimäki esitti erityisen tärkeän huomion muutoksesta yleisellä tasolla: 
ylipäänsä muutos on aina itsessään jo haaste, vaikka muutos olisikin kohti parem-
paa. Kutilainen pohti myös sitä, kuinka tärkeää hiljaisen tiedon siirtyminen Turun 
kaupungilta Turun Suurtorin keskiaika ry:n käyttöön olisi: Keskiaikaisten markkinoi-
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den tuotannossa hyväksi havaitut toimintatavat olisi hyvä saada siirrettyä yhdistyksen 
hyödynnettäväksi. Toisaalta yhdistyksen olisi tärkeä huomioida mahdollisuutensa 
toteuttaa tapahtumaa uudelta pohjalta jättäen huonot työtavat pois uuden tuotanto-
organisaation toiminnasta. Aiheeseen liittyen Luoma kehotti yhdistystä rohkeuteen: 
 

”haasteena on se, että miten se yhdistys sitten niin kun on rohkea. (--) ot-
taa oikeasti sen loikan johonkin ihan muuhun suuntaan, koska sillä yh-
distyksellä on nyt se vapaus tehdä siitä sellanen ihan toisenlainen tapah-
tuma.” (Luoma 2011) 

 
Vastaajat kommentoivat odotetusti rahoituspuolen tuomia haasteita, sillä aluksi yh-
distys joutuu toimimaan suhteellisen pienellä budjetilla. Kutilaisen mukaan suuri 
haaste on epävarmuus kaupungin ulkopuolisen rahoituksen saamisesta, vaikka hän 
uskoikin lisääntyvän rahoituksen olevan vain ajan kysymys. Turun Suurtorin keskiai-
ka ry:n tehtävänä on osoittaa apurahoja myöntäville tahoille, mitä yhdistys tekee ja 
mitkä sen toiminnan tavoitteet ovat Keskiaikaisten markkinoiden uutena järjestäjänä. 
Kutilainen painotti myös yhdistyksen omaa vastuuta sen talouden suunnittelussa: 
toimintabudjetti on laadittava niin hyvin, ettei yhdistys jää tappiolle. Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n kannattaisi kehittää sen toimintaa niin, että tuottaja työllistyisi ympäri 
vuoden esimerkiksi ohjelmapalveluiden tuottajana yhteistyössä Turun ravintoloitsijoi-
den ja matkailutoimijoiden kanssa. Yhdistyksen tulisi harkita eri tapoja tuoda keskiai-
ka Turun katukuvaan ja ihmisten tietoisuuteen yhä näkyvämmin. (Kutilainen 2011.) 
 
Haastateltavat näkivät Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutok-
sen suurimpana haasteena yhdistyksen toiminnan rahoituksen turvaamisen ja va-
kauttamisen. Muita haasteita ovat yhdistyksen toiminnan tavoitteiden viestittäminen 
yhteistyökumppaneille ja sitä kautta yhteistyön houkuttelevuuden lisääminen sekä 
ylipäänsä sujuvien toimintatapojen löytäminen Keskiaikaisten markkinoiden uutena 
järjestäjänä. Näihin haasteisiin entiset tuottajat näkivät Turun Suurtorin keskiaika ry:n 
olevan kuitenkin valmis vastaamaan, sillä yhdistyksen mahdollisuudet Keskiaikaisten 
markkinoiden kehittäjänä ovat mittavat. Oleellisin etu Keskiaikaisten markkinoiden 
tuotanto-organisaation muutoksessa onkin haastateltavien mukaan yhdistyksen va-
paus tuottaa Keskiaikaisia markkinoita uusin, luovin ratkaisuin ilman kunnallisen toi-
mijan taustavaikutusta. Vaikka Turun Suurtorin keskiaika ry:n talous ei ole vielä saa-
vuttanut täysin vakaata pohjaa, lisäävät sen laajat rahoitusmahdollisuudet myös tilai-
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suuden kehittää Keskiaikaisia markkinoita yhä parempaan suuntaan lisäten samalla 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaa ympärivuotiseksi. Tuottajan näkökulmasta 
yhdistyksen toiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi edistäisi hänen asemaansa 
yhdistyksen kokoaikaisena ja mahdollisesti myös vakituisena työntekijänä. 
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 
Tutkin opinnäytetyössäni tuotanto-organisaation haasteita, joita se kohtaa siirtyes-
sään kunnalliselta palveluntuottajalta yleishyödylliselle yhdistykselle. Tavoitteenani oli 
pohtia tutkimuskysymystä mahdollisimman kattavasti esittelemällä siitä esimerkki 
todellisuudesta. Perehdyin organisaatio- ja organisaatiomuutosteorioihin, yhdistys-
toimintaan Suomessa ja pohdin vapaan kentän järjestön valmiuksia järjestää kulttuu-
ripalveluita verraten sitä kunnalliseen sektoriin. Keskiaikaisten markkinoiden tuotan-
to-organisaation muutos toteutettiin realistista ja sosiaalista konstruktionismia yhdis-
tävästä näkökulmasta. Muutoksen toteutuessa kuusi eri toimijaa (AV&AN, THY, Tu-
Kutu, Ukonvakka, Wanha Cehno ja WSK) muodostivat toimintokohtaiseen organisaa-
tiomalliin perustuvan yhdistyksen, Turun Suurtorin keskiaika ry:n. Yleishyödyllisenä 
yhdistyksenä Turun Suurtorin keskiaika ry noudattaa Suomen yhdistyslainsäädännön 
asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia koskien sen yleistä toimintaa, tapoja ja hallin-
toa. Rahoituksen epävarmuus, järjestöväen ikääntyminen, aktiivisten toimijoiden vä-
häinen määrä ja paineet toimia yhteiskunnan hyvinvoinnin tukijana luovat toki omat 
haasteensa toimia kulttuuripalveluiden järjestäjänä kolmannella sektorilla. Kunnalli-
seen toimijaan verrattuna yhdistys on kuitenkin vapaa etsimään erilaisia rahoituksen 
lähteitä eikä sen toiminta perustu kunnallisbyrokratiaan. Turun Suurtorin keskiaika 
ry:llä on hyvät valmiudet toimia myös kulttuuripalveluiden järjestäjänä, kun sen toi-
minnan vapauksia vertaa kunnalliseen sektoriin. 
 
Laadin kirjallisen kyselyn Turun Suurtorin keskiaika ry:n jäsenyhteisöjen edustajille ja 
lisäksi haastattelin Keskiaikaisten markkinoiden entisiä tuottajia. Tavoitteena oli sel-
vittää sekä jäsenyhteisöjen että tapahtuman entisten tuottajien ajatuksia Keskiaikais-
ten markkinoiden tuotanto-organisaation muutoksesta: mitä mahdollisuuksia ja haas-
teita yhdistyksellä olisi odotettavissa ensimmäisten toimintavuosien aikana. Sekä Tu-
run Suurtorin keskiaika ry:n jäsenyhteisöjen edustajat että Keskiaikaisten markkinoi-
den entiset tuottajat näkivät muutoksen suurimpana haasteena yhdistyksen toimin-
nan talouden turvaamisen ja vakauttamisen. Talouteen liittyen osa vastaajista piti 
tärkeänä myös lisätä toimintaa ympärivuotiseksi, jotta tuottaja pystyttäisiin palkkaa-
maan kokoaikaiseksi työntekijäksi ympäri vuoden: tuottajan rooli yhdistykseen sitou-
tuneena työntekijänä nähtiin erityisen tärkeänä asiana Turun Suurtorin keskiaika ry:n 
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toiminnan kehittämisessä. Haasteena nähtiin myös yhdistyksen näkyminen ammatti-
taitoisena suurtapahtuman järjestäjänä niin yhteistyökumppaneiden, myyjien, esiinty-
jien kuin kävijöiden silmissä. Yhdistyksen tehtävänä on kuitenkin ennen kaikkea löy-
dettävä pitkäjänteisiä ja sujuvia toimintatapoja Keskiaikaisten markkinoiden uutena 
järjestäjänä. 
 
Haasteista huolimatta Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutok-
sessa on paljon etuja. Turun Suurtorin keskiaika ry:llä on suuria mahdollisuuksia on-
nistua tapahtuman uutena järjestäjänä. Keskiaikaisia markkinoita on järjestetty jo 
vuodesta 1996 alkaen ja tapahtuma on onnistunut vakiinnuttamaan asemaansa val-
takunnallisena suurtapahtumana. Suurena etuna onkin se, ettei yhdistyksen tarvitse 
aloittaa tyhjästä tapahtuman tuotannon suunnittelua, vaan voi hyödyntää aikaisempia 
kokemuksia myös omassa toiminnassaan. Jäsenyhteisöt näkivät oman toimintansa 
kunnalliseen organisaatioon verrattuna toimivampana monella eri tavalla: innostunut 
toiminta, avoimuus uusille ideoille, hyvä yhteishenki ja laaja keskiajan historian asian-
tuntemus ovat luoneet ainakin hyvät edellytyksen järjestää Keskiaikaiset markkinat 
onnistuneesti myös ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tapahtuman entiset tuotta-
jat näkivät suurena etuna yhdistyksen vapauden tuottaa Keskiaikaiset markkinat uu-
della, omannäköisellä tavallaan ilman kunnallisen sektorin taustavaikutusta. 
 
Tuottajan työn näkökulmasta tapahtuman organisaatiomuutos on tuonut huomatta-
vasti uusia vapauksia työntekoon, sillä Turun Suurtorin keskiaika ry on myöntänyt 
tuottajalle suhteellisen vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa Keskiaikaisia markkinoi-
ta. Laajat valtuudet nimenkirjoitusoikeuksineen mahdollistavat muun muassa ripeän 
päätöksenteon tilanteissa, jotka vaativat välitöntä reagointia. Tuotanto-organisaation 
muutos on tuonut myös itse tapahtumalle hienoja mahdollisuuksia: Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n jäsenet edustavat keskiajan historian asiantuntijoita eri aloilta. Yhdis-
tyksen jäsenyhteisöt voivat asiantuntemuksellaan edistää niin Keskiaikaisten markki-
noiden tieteellisen ohjelmiston kehittämistä kuin antaa yhä enemmän eväitä ammen-
taa keskiajan historiaa myös taiteellisen ohjelmiston suunnittelussa. Koska yhdistyk-
sen jäseniä edustavat historiallisen ja nykytaiteen museon (AV&AN), akateemisen 
yhteisön (THY) sekä tapahtumatuotannon ammattilaisten (TuKutu) lisäksi kolme kes-
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kiajan harrastajaseuraa (WSK, Ukonvakka ja Wanha Cehno), on Turun Suurtorin 
keskiaika ry:llä mahdollisuus verkostoitua yhä enemmän sidosryhmien kanssa. 
 
Tuotanto-organisaation siirtämistä kunnalliselta sektorilta vapaan kentän yhdistyk-
selle puoltavat edelleen Turun Suurtorin keskiaika ry:n kevyt hallinto, vapaus solmia 
rahallisia ja ei-rahallisia yhteistyösopimuksia yhdistyksen haluamien tahojen kanssa 
ja mahdollisuus hakea apurahoja, avustuksia ja sponsoreita rajoituksetta. Myös osa 
Keskiaikaisten markkinoiden kustannuksista todennäköisesti pienenee, sillä nyt eri 
palveluiden tarjouskilpailuun voivat ottaa osaa myös sellaiset yritykset, jotka aiemmin 
joutuivat Turun kaupungin kilpailutuksen ulkopuolelle. 
 
Toki Keskiaikaisten markkinoiden organisaatiomuutos tuo mukanaan paljon haastei-
ta. Yhdistyksen on otettava toiminnassaan huomioon uusia asioita, kuten yhdistys- ja 
työlainsäädännön tuomat velvoitteet. Vaikka osa tapahtuman kustannuksista toden-
näköisesti pienenee, on yhdistyksen varauduttava uusiin menoeriin, joita ei aiemmin 
ollut tarpeen edes huomioida Keskiaikaisten markkinoiden tapahtumabudjetissa: la-
kisääteiset vakuutukset, pankki-, tietoliikenne ja postituskustannukset, lakisääteisen 
työterveydenhuollon kustannukset, tilavuokrat, tekijänoikeusmaksut, kirjanpito- ja ti-
linpäätöskustannukset ja niin edelleen. Turun Suurtorin keskiaika ry:n on erityisesti 
ensimmäisen toimintavuotensa aikana ollut hankala saada ulkopuolista rahoitusta. 
Turussa kulttuuripääkaupunkivuosi on lisännyt kuluvana vuonna kilpailijoiden määrää 
apurahojen ja avustusten hauissa. Myös sponsoreiden hankinta on ollut lähes mah-
dotonta kevään 2011 aikana, sillä yritykset tekevät yleensä sponsorointipäätökset jo 
edellisen vuoden keväällä tai syksyllä. On mahdollista, että Keskiaikaiset markkinat 
mielletään edelleen Turun kaupungin järjestämäksi tapahtumaksi, joten potentiaalisia 
apurahoja myöntävät säätiöt ja sponsorit eivät ehkä näe tapahtuman tarvitsevan 
muuta tukea kuin Turun kaupungin rahoitusta.  
 
Myös kaupungin in-kind-edut ovat suurilta osin jääneet pois uuden toimijan ottaessa 
vetovastuun Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyistä. Turun Suurtorin keskiaika 
ry:n käytettävissä ei ole enää esimerkiksi Turun kulttuuriasiainkeskuksen kanslian 
työntekijöiden työvoimaa tapahtuman aikaan. Turun kaupunki on silti sitoutunut tu-
kemaan Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyjä, joten yhdistys saa veloituksetta 
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käyttöönsä Vanha Suurtorin alueella sijaitsevat toimisto- ja puvustotilat, ja saa oikeu-
den käyttää tapahtuman vanhoja lavasteita, rekvisiittaa sekä myyntikojuja. 
 
Tuottajakin joutuu kohtamaan työssään haasteita Keskiaikaisten markkinoiden tuo-
tanto-organisaation muutoksen myötä. Ainoana ympärivuotisena työntekijänä (syk-
syisin osa-aikainen) työ saattaa tuntua kovin yksinäiseltä, kun kollegojen tukea ei ole 
käytettävissä. Toisaalta tuottaja saa keskittyä työnsä olennaiseen osa-alueeseen, eli 
Keskiaikaisten markkinoiden järjestämiseen, sillä vanhan työyhteisön mahdolliset 
sisäiset jännitteet eivät enää vaikuta taustalla. Myös yhdistyksen hallituksen tuki ja 
luottamus on ollut hyvää. Tähän asti hyvin sujuneesta yhteistyöstä huolimatta, työn-
jako yhdistyksen hallituksen ja tuottajan välillä saattaa vielä hakea oikeaa tasapai-
noa: tuottajan näkemyksiä on todella kuunneltu kokouksissa, mutta toisaalta hallituk-
sen jäsenille on perusteltava, että Keskiaikaiset markkinat on ennen kaikkea suuren 
yleisön tapahtuma. Esimerkiksi tapahtuman markkinanäytelmän toteutuksessa on 
otettava huomioon kohtausten viihteellinen, yleisöön vetoava puoli.  Tähän liittyen 
tapahtuman tuotannon taiteellinen työryhmä tarvitsee vapauksia taiteelliseen työs-
kentelyyn. Myös myyntituotteiden valintatilaisuudessa on muistettava Keskiaikaisten 
markkinoiden kävijöiden tarpeita: osa heistä on valmis maksamaan erikoistuneista ja 
arvokkaista käsitöistä, osa taas etsii suhteellisen edullisia matkamuistoja. Myytävistä 
tuotteista on koottava tasapainoinen kokonaisuus, joka tarjoaa keskiajan harrastajille 
harvinaisia ja laadukkaita tuotteita ja toisaalta peruskävijöille hieman edullisempia, 
mutta tapahtuman teemaan sopivia käsitöitä. Nimenomaan myyntipaikkojen vuok-
raaminen on Turun Suurtorin keskiaika ry:lle elintärkeä tulonlähde, joten erityisesti 
tuottajan paine saavuttaa tulotavoitteet ovat suuret. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotanto-organisaation muutos sai alkunsa Turun kau-
pungin kulttuuriasiainkeskuksen kanslian aloitteesta. Tapahtuman tuotanto siirrettiin 
yhdistyksen vastuulle tammikuussa 2011. Tämä organisaatiomuutos vaati uuden yh-
distysorganisaation perustamisen ja keväällä 2010 Turun Suurtorin keskiaika ry oli 
muodostettu. Toimintasuunnitelman perusteella yhdistyksen ensimmäisen toiminta-
vuoden tavoitteena on saattaa yhdistyksen toiminta vakaalle pohjalle, turvata sen 
taloudelliset resurssit, hankkia kannatusjäseniä, palkata henkilökuntaa sekä toteuttaa 
Keskiaikaiset markkinat laadukkaalla ja monipuolisella ohjelmistolla (Turun Suurtorin 
keskiaika ry 2011).  
 
Millä tavoin Turun Suurtorin keskiaika ry voi turvata Keskiaikaisten markkinoiden tuo-
tanto-organisaation muutoksen sujuvuuden ja vakiinnuttaa oman toimintansa varsi-
naissuomalaisen kulttuurin kentällä? Kokemukseni mukaan verkostoituminen on eri-
tyisen tärkeää: yhdistyksen kannattaa verkostoitua Turun alueen muiden kulttuuritoi-
mijoiden kanssa ja ottaa toiminnassaan huomioon erityisesti keskiajan harrastajien 
muut yhteisöt. Toimintansa tukemiseksi Turun Suurtorin keskiaika ry:n tulisi myös 
aktiivisesti etsiä uusia kannatusjäseniä ja sponsoreita. Lisäksi jatkossa hyvin perus-
tellut apurahahakemukset ovat tarpeellisia. Apurahoja haettaessa erikseen sovitut 
audienssit apurahojen myöntäjille saattaisi vaikuttaa huomattavasti niiden päätöksen-
tekoon: Turun Suurtorin keskiaika ry:n on tiedotettava myös eri kulttuuri- ja taidesää-
tiöille Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon vastuun siirtymisestä. Jos suurin osa 
vielä mieltää tapahtuman Turun kaupungin järjestämäksi, on tärkeää muistuttaa, että 
tapahtumaa järjestää nykyisin yleishyödyllinen kulttuuriyhdistys, ei Turun kaupunki. 
 
Yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi on hallituksen aktiivisuus elintärkeää: tuottaja ei 
voi yksin toteuttaa Keskiaikaisia markkinoita, vaan tarvitsee siihen jatkossakin työn-
antajansa tukea ja yhdistyksen jäsenyhteisöjen panosta tapahtuman suunnittelussa. 
Olisi myös toivottavaa, että hallitus olisi kiinnostunut kehittämään yhdistyksen toimin-
taa eri tavoin ja tuomaan Keskiaikaisille markkinoillekin uusia näkökulmia tapahtu-
man järjestämisessä. Erinäiset alahankkeet, kuten tapahtuman tuotteistaminen kult-
tuurimatkailukohteena, saattavat helpottaa rahoituksen saamista esimerkiksi Opetus- 
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ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeita toteutettaessa asiantuntevien yhteistyökumppa-
neiden haaliminen olisi luonnollisesti edellytys: esimerkiksi Turku Touringilta on mah-
dollisuus saada asiantuntemusta nimenomaan kulttuurimatkailutuotteiden kehittämi-
seen. Uusien tulonlähteidenkään lisäämistä ei tulisi nähdä kirosanana yhdistyksen 
toiminnan kehittämisessä. Toimintaa voi mielestäni lisätä ympärivuotiseksi vaaranta-
matta yhdistyksen arvoja ja toiminnan tarkoituksen toteutumista. Toiminnan lisäämi-
nen ympärivuotiseksi vaatii toki rahoituslähteiden lisäämistä.  Edelleen ympärivuoti-
sen toiminnan kautta myös tuottaja sitoutettaisiin paremmin yhdistyksen vakituiseksi 
työntekijäksi. 
 
Keskiaikaisten markkinoiden tuotannon muutosprosessi on edelleen käynnissä, vaik-
ka tapahtuman järjestelyistä vastuun ottaneen Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminta 
on jo käynnistynyt. Yhdistys pystyy oikeastaan arvioimaan oman toimintansa vakaut-
ta vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta voi jo vuoden 2011 päätteeksi arvioida, 
miten tapahtuman tuotannon siirtymävaihe onnistui ja mitä parannettavaa jäi tuleville 
vuosille. Tapahtuman tuotannosta ja Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnasta riittää 
vielä tutkittavaa uusille opinnäytetyön laatijoille uusista näkökulmista: mitä mielikuvia 
Keskiaikaiset markkinat ja Turun Suurtorin keskiaika ry herättävät yhteistyökumppa-
neiden ja kävijöiden keskuudessa? Onko yhdistys onnistunut vakiinnuttamaan toimin-
tansa Keskiaikaisten markkinoiden järjestäjänä? Miten yhdistys voi konkreettisesti 
kehittää toimintaansa kohti ympärivuotista kulttuuritoimintaa?  Näihin kysymyksiin 
Turun Suurtorin keskiaika ry varmasti kaipaa jatkossa vastauksia. Uskon kuitenkin 
itse Turun Suurtorin keskiaika ry:n mahdollisuuksiin vakiinnuttaa asemansa Keskiai-
kaisten markkinoiden järjestäjänä. Innokas, idearikas ja asiantunteva yhteisö pystyy 
jättämään oman kädenjälkensä Keskiaikaisten markkinoiden laadukkaaseen toteu-
tukseen toivottavasti lukuisten vuosien aikana.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Turun Suurtorin keskiaika ry:n perustamisasiakirja 
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Liite 2: Turun Suurtorin keskiaika ry:n kysely yhdistyksen jäsenyhteisöille 
 
Kirjoitan työni ohella opinnäytetyötäni Humanistisen ammattikorkeakoulun kult-
tuurituotannon koulutusohjelmaan. Työni aihe on Turun Keskiaikaisten markki-
noiden muutosprosessit, eli tutkin työssäni tapahtuman tuotanto-organisaation 
muutosta nyt, kun tapahtuman järjestelyvastuu on siirtynyt kunnalliselta sektoril-
ta vapaan kentän yhdistykselle. 
 
Tärkeää on tietenkin tuoda esille myös Turun Suurtorin keskiaika ry:n varsinais-
ten jäsenten mielipiteitä ja ajatuksia organisaatiomuutoksesta.  Tällä kyselyllä 
kartoitan odotuksianne, huolenaiheitanne, tavoitteitanne ja motiivejanne liittyen 
Turun Suurtorin keskiaika ry:n toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyö 
palvelee Turun Suurtorin keskiaika ry:tä sen toimintaa kehittävänä tutkimukse-
na. 
Opinnäytetyössä mainitaan kyselyn vastaajan edustama organisaatio ja nimi. 
 
1. Edustamanne jäsenyhteisö Turun Suurtorin keskiaika ry:ssä. 
2. Mistä syystä/syistä jäsenyhteisönne oli halukas liittymään Turun Suurtorin 
keskiaika ry:n varsinaiseksi jäseneksi? 
3. Millä tavoin osallistutte vuoden 2011 Keskiaikaisten markkinoiden toteuttami-
seen? Oletteko halukkaita panostamaan tapahtuman toteuttamiseen myös jat-
kossa? 
4. Millä muulla tavalla edustamanne jäsenyhteisö on valmis sitoutumaan Turun 
Suurtorin keskiaika ry:n toimintaan?  
5. Millä tavalla jäsenyhteisöt tulisi mielestänne sitouttaa Turun Suurtorin keski-
aika ry:n toimintaan?  
6. Mitä etuja näette Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnassa? Entä mitä 
haasteita? Voitte ottaa kantaa esimerkiksi hallituksen työskentelyn sujuvuuteen, 
jäsenyhteisöjen ja tuotannon henkilökunnan sitouttamiseen, taloudellisiin haas-
teisiin jne. 
7. Mihin suuntaan näkisitte Turun Suurtorin keskiaika ry:n toiminnan kehittyvän? 
Säilyykö sen toiminta nykymuodossaan vai tuleeko siihen muutoksia? Näkisitte-
kö yhdistyksellä olevan mahdollisuuksia kehittää toimintaa ympärivuotiseksi? 
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Liite 3: Keskiaikaisten markkinoiden entisten tuottajien kyselyhaastattelut 
 

1. Milloin työskentelit Keskiaikaisten markkinoiden tuottajana?  
2. Mitä etuja näet Keskiaikaisten markkinoiden järjestelyvastuun siirtämisessä 
kunnalliselta sektorilta vapaan kentän toimijalle? 
3. Mitä haasteita tuotanto-organisaation muutos voi tuoda Keskiaikaisten mark-
kinoiden tuotantoon? 
4. Mitkä asiat puoltavat Keskiaikaisten markkinoiden järjestämistä kunnallisella 
sektorilla? 
5. Mitä käytännön haasteita Keskiaikaisten markkinoiden tapahtumatuottajan 
työssä oli kunnallisella sektorilla? 
 

 

 

 


